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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral esclarecer a falta de legislação específica 

no que se refere a publicidade infantil. Com efeito, tem por objetivos específicos: 

traçar a evolução histórica da infância ao longo do tempo; abordar a influência da 

publicidade no comportamento infantil; esclarecer a vulnerabilidade e 

hipossuficiência da criança frente a sociedade de consumo e por fim, destacar as 

normas que atualmente protegem a criança diante de tal cenário. Esta pesquisa 

surge ao analisar o comportamento infantil atual marcado pelo consumismo 

exacerbado, em razão de nítidas publicidades abusivas, contribuindo, assim, com 

gastos excessivos e até mesmo com obesidade infantil. A metodologia utilizada foi 

revisão bibliográfica, com base em material publicado: doutrina, artigos científicos, 

monografias e dispositivos legais relacionados ao tema. O referencial teórico foi 

baseado em Ariès, Bauman, Benjamin, etc. Conclui-se, em síntese, com a presente 

pesquisa que, de fato, não há norma que regulamente a publicidade infantil, em que 

pese dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tutelarem os direitos dos 

infantes. 

 

Palavras-chave: publicidade; infância; comportamento; abusividade; sociedade de 

consumo 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to clarify the lack of specific legislation regarding child advertising. In 

fact, it has specific objectives: to trace the historical evolution of childhood over time; 

Address the influence of advertising on child behavior; To clarify the vulnerability and 

hyposufficiency of the child in front of the society of consumption and, finally, to 

highlight the norms that currently protect the child in such scenario. This research 

arises when analyzing the current child behavior marked by exacerbated 

consumerism, due to clear abusive advertising, thus contributing to excessive 

spending and even childhood obesity. The methodology used was a bibliographical 

review, based on published material: doctrine, scientific articles, monographs and 

legal devices related to the theme. The theoretical reference was based on Ariès, 

Bauman, Benjamin, etc. It is concluded, in short, with the present research that, in 

fact, there is no norm that regulates the infantile publicity, in spite of constitutional 

and infraconstitutional devices to protect the rights of the infants. 

. 

Key - words: advertising; childhood; behavior; Abusiveness; consumer society 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pode-se dizer que a publicidade é uma atividade profissional dedicada à 

difusão de produtos, por meio de mídias sociais. Trata-se, em resumo, de uma 

técnica de tornar algo conhecido no seus melhores aspectos, isso, para obter a 

aceitação do público alvo. A publicidade está em constante transformação, 

acompanhando o desenvolvimento e as necessidades do homem. 

Este estudo se justifica por duplo fundamento. Primeiro, porque a publicidade 

abusiva infantil é uma realidade que necessita de análise e precisa ser regularizada. 

Segundo, porque visualiza-se um comportamento do menor marcado pelo 

consumismo, refletindo nos gastos familiares e nos hábitos alimentares.  

Assim, em virtude de tais práticas os direitos das crianças são ofendidos, de 

modo que uma abordagem minuciosa, diante desse cenário, se faz presente.  

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é esclarecer a falta de 

legislação específica no que se refere a publicidade infantil. Além disso, os objetivos 

específicos são: traçar a evolução histórica da infância ao longo do tempo; abordar a 

influência da publicidade no comportamento infantil; esclarecer a vulnerabilidade e 

hipossuficiência da criança frente a sociedade de consumo e destacar as normas 

que atualmente protegem a criança diante desse contexto. 

Para tanto, no primeiro capítulo será abordada a evolução história da infância, 

em linhas gerais, a infância será contextualizada, destacando os fundamentos da 

proteção da criança; a criança na sociedade de consumo e seu perfil. 

Já no segundo capítulo serão abordados os aspectos da publicidade abusiva, 

em especial a publicidade dirigida à criança; a influência no consumo familiar e nos 

hábitos alimentares do infante. 

Enquanto que o terceiro e último capítulo, considerando o objetivo geral desta 

pesquisa, tratará da legislação brasileira em relação a publicidade infantil e o 

controle em face das práticas abusivas, destacando a necessidade de 

regulamentação específica. 

Quanto a pesquisa propriamente dita, é de se observar que se trata de um 

processo formal e sistemático, o qual busca desenvolver o método científico e obter 

respostas para os problemas, através do uso de procedimentos específicos. Serão 
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utilizadas referências bibliográficas, livros, artigos científicos e legislação relacionada 

ao tema. Trata-se, em síntese, de pesquisa de cunho bibliográfico de caráter 

exploratório, produzido com base em material já publicado. 

Contudo, as limitações desta pesquisa se refere ao pequeno número de 

doutrina, em virtude da especificidade do tema. 

O método utilizado será o hipotético dedutivo, uma vez que este permite o 

desenvolvimento da pesquisa de forma investigativa, norteando o resultado final da 

pesquisa. Ou seja, possibilita atingir os objetivos propostos inicialmente. 

Diante de todo o exposto, a grande problemática que envolve este estudo diz 

respeito a ausência de norma específica que proteja o infante da publicidade 

abusiva. 

Sendo assim, é possível afirmar que não há norma específica que proteja a 

criança contra publicidade abusiva. Outrossim, a falta de proteção impacta de forma 

negativa no desenvolvimento infantil. Com isso, é preciso regular tal situação, 

visando adequar a publicidade nos padrões determinados por lei. 
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1. A CRIANÇA NA SOCIEDADE DE CONSUMO: 

VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INFÂNCIA  
 

 

A família é uma instituição que vive em constante desenvolvimento para 

acompanhar a evolução do homem e da sociedade, o que demonstra que a família 

não é estacionária, se adaptando ao longo do tempo as necessidades sociais, 

religiosas e culturais de cada época. 

 

Ao abordar o estudo sobre a origem da família, Friedrich Engels1 citando os 

estudos de Morgan2, define da seguinte maneira: 

 

 “A família é o elemento ativo; nunca permanece estacionária, mas 
passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a 
sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais elevado”.  

 

Durante o processo evolutivo da entidade familiar, observa-se que “a 

fascinação pelos anos da infância, um fenômeno relativamente recente, pelo que se 

pode deduzir a partir das fontes disponíveis” (HEYWOOD, 2004, p.13), foi o que deu 

margem ao conceito de infância atualmente difundido. 

 

A infância como conhecemos hoje é consequência das experiências históricas 

pelas quais passamos e que se mostraram necessárias para que essa fase de 

descobertas vivida pelos infantes fosse reconhecida como fundamental. 

 

                                           
 

1 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privado e do estado. Tradução de Leandro Konder.9. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 

1984,p.30. 
2 MORGAN, Lewis Henry. (1818/1881) homem de ciência norte americano, etnógrafo e historiador da sociedade primitiva. 
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Desta forma, para entendermos um pouco sobre essas mudanças pela qual a 

infância passou necessário se faz voltar um pouco na historia e mostrar sua 

evolução até os dias de hoje. 

 

Na idade média não existia o sentimento de infância, que apenas na idade 

Moderna ganhou importância: “A “descoberta” da infância teria de esperar pelos 

séculos XV, XVI e XVII, quando então se reconheceria que as crianças precisavam 

de tratamento especial, “uma espécie de quarentena”, antes que pudessem integrar 

o mundo dos adultos” (HEYWOOD, 2004, p.23). 

 
Antes disso, as crianças eram vistas como versões menores e mais fracas 

dos adultos. Não havia um cuidado diferenciado para elas, e passavam 

imediatamente a fase adulta assim que conseguisse viver sem a observação 

constante de sua mãe ou criadeira, o que ocorria por volta dos sete anos. 

 

Como aponta Phelippe Ariès3, sempre existiram crianças, mas nem sempre 

houve a infância: 

 
O sentimento da infância não existia – o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem. Essa consciência não existia.  

 

Os infantes eram tidos como seres fracos do quais não se podiam apegar ou 

criar laços afetivos, vez que a qualquer momento poderiam morrer.  Naquela época, 

a mortalidade infantil era alta, pois não haviam cuidados diferenciados para os 

menores. Assim explica Colin Heywood4: 

 

Pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que 
a suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval 
e moderno resultou em uma postura insensível com relação à criação 

                                           
 

3 ARIÈS, Phelippe. História Social da infância e da família. Tradução de Dora Flaskman. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986, p.156. 

4 HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média á época contemporânea no Ocidente. Porto Alegre: Artmed, 2004.p.87 

. 
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de filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de 
descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável 
investir muito tempo ou esforço em um “pobre animal suspirante”, 
que tinha tantas probabilidades de morrer com pouca idade.  

 

Até o século XVII o pai era visto como um Deus, cabendo a ele a autoridade 

sobre sua esposa, filhos e bens, conforme ensina Arnoldo Wald5: 

 

O pater famílias exercia a sua autoridade sobre todos os seus 
descendentes não emancipados, sobre a sua esposa e sobre as 
mulheres casadas com manus com os seus descendentes. 

 

Com o advento do Cristianismo, a igreja começa a contestar esse direito de 

propriedade dos pais sobre os filhos, e passa a condenar o infanticídio, o aborto e o 

abandono. Com isso, houve a necessidade de serem criadas casas de acolhimento 

para crianças abandonadas, a fim de evitar-se o aumento dos casos de infanticídio, 

passando-se a tolerar o abandono. (MARQUES, T., 2000, p.113) 

 

É nesta fase que o sentimento da infância começa a ser construído. O papel 

da família no desenvolvimento infantil é reconhecido como fundamental e a 

importância da educação passa a ser valorizada. 

 

Foi por volta do século XVIII que essa preocupação com a educação, 
e também com alimentação e saúde da criança ganhou força, foi 
reconhecido seu lugar dentro do seio familiar, e o cuidado e atenção 
passa a integrar este tratamento diferenciado da qual é merecedora. 
(ARIÈS, 1986, p.11). 

 

A criança deixa de ser vista como homens de tamanhos reduzidos e a família 

começa a se organizar em torno dela, tornando-se fundamental para seu 

desenvolvimento, como observa Phelippe Ariés6:  

 

                                           
 

5 WALD, Arnold. O novo direito de família.14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.p.3. 
6 ARIÈS, Phelippe. História Social da infância e da família. Tradução de Dora Flaskman. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986, p.277 
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A família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para 
a transmissão dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e 
espiritual, passando a formar os corpos e as almas”  

 

Nesse momento já não se tem pressa para que ela cresça e substitui-se os 

trabalhos com fins educativos por escolas, que passam a ser consideradas como o 

melhor ambiente para as crianças se desenvolverem, repeitando os seus limites 

naturais.  

 

“Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam pelos 

estudos dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual nos séculos 

XIX e XX, mas outrora desconhecida.” (ÁRIES,1986, p.12). 

 

Com a revolução industrial, surgem as instituições para disciplinar as crianças 

desfavorecidas porquanto as instituições consideradas de boa qualidade eram para 

poucas. 

 

“Somente em épocas comparativamente recentes veio a surgir um sentimento 

de que as crianças são especiais e diferentes, e, portanto, dignas de ser estudadas 

por si sós”. (HEYWOOD, 2004, p.10). 

 

E com isso, buscando melhor entender o comportamento infantil e educar de 

maneira efetiva as crianças, que iniciou os estudos aprofundados sobre essa fase da 

vida, criando-se teorias e técnicas para ajudar a aperfeiçoar seu desenvolvimento. 

 

1.2. FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA  
 

 

Com o reconhecimento da infância e consequente valorização da criança, 

iniciaram-se diversos estudos e teorias acerca do desenvolvimento infantil. 
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Sobre a teoria do desenvolvimento infantil, Juliet B. Schor7 explica:  

 

As crianças progridem em um conjunto fixo de estágios naturais, 
biologicamente definidos por habilidades cognitivas e emocionais, até 
alcançarem seu ápice na maturidade da vida adulta. A teoria também 
assume que as crianças são incompletas e imaturas, carecem de 
aperfeiçoamento de seus comportamentos e de direcionamento por 
parte dos adultos. 

 

Com isso, formou-se uma ideia universal de que a criança precisa de 

proteção para desenvolver-se de maneira adequada, sendo necessário assegurar 

seus direitos enquanto encontrar-se nesta fase. Surge assim, em 1919 o comitê de 

proteção da infância. 

 

Em 1924 torna-se evidente esta preocupação mundial em assegurar os 

direitos das crianças e adolescentes com a adoção da Declaração de Genebra. Um 

pouco mais tarde, em 1946, o Fundo Internacional de Emergência das Nações 

Unidas para a Infância- UNICEF é criado. 

 

Mas apenas em 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) promulga a 

declaração universal dos direitos da criança8, que reconhece em seu preâmbulo a 

necessidade de proteção aos menores: 

 
(...) Considerando que a criança, em decorrência de sua 

imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados 
especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do 
nascimento. 

Considerando que a necessidade de tal proteção foi 
enunciada na Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, de 
1924, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos estatutos das agências especializadas e organizações 
internacionais interessadas no bem-estar da criança. 

(...) Proclama esta Declaração dos Direitos da Criança, 
visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar, em seu 
próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades aqui 
enunciados e apela a que os pais, os homens e as mulheres em sua 

                                           
 

7 SCHOR, Juliet B. Nascidos para compra: Uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do consumismo. Trad. Eloisa Helena de Souza 

Cabral – São Paulo: Editora Gente, 2009. p 214. 
8 Declaração dos Direitos da Criança.Adotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil; através do art. 84, 

inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961. 
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qualidade de indivíduos, e as organizações voluntárias, as 
autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam estes 
direitos e se empenhem pela sua observância mediante medidas 
legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas, de 
conformidade com os seguintes princípios. 

 

Neste momento, a família já é reconhecidamente peça fundamental para 

proporcionar as crianças um ambiente adequado e sadio para seu desenvolvimento 

e responsável também pelo seu direcionamento até a fase adulta. 

 

Neste sentido, o Brasil se adéqua ao cenário mundial, “e com a promulgação 

da constituição federal de 1988, todos os familiares foram reconhecidos e tratados 

como sujeitos de direito, respeitando-se suas individualidades e seus direitos 

fundamentais”. (MACIEL, 2013, p.118). 

 

Em consonância com os princípios da proteção integral adotado na 

Convenção sobre os direitos da criança, a Constituição da República Federativa do 

Brasil ratificou em seu artigo 227, caput, esta preocupação:  

 

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. 

 

Segundo Barros9, “a expressão chave da previsão constitucional é a absoluta 

prioridade que deve ser dada à criança e ao adolescente – e também ao jovem”. 

 

Evidencia-se que há um cuidado do legislador, em atribuir a família, a 

sociedade e ao Estado, em conjunto, o dever de proteção das crianças, 

reconhecendo-se assim direitos fundamentais como saúde, educação e lazer. 

                                           
 

9 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 23 
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Reservando ainda no artigo 19, inciso II, o dever de fiscalização como função 

institucional do Ministério Público. 

 

Em 1990 foi criada a Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) – que revogou o código de menores – e que tem por objetivo a 

proteção integral da criança e do adolescente, em conjunto com a Constituição 

Federal visando garantir de forma concreta os direitos fundamentais dos menores de 

18 anos, assegurando-lhes condições mínimas para a contribuição de seu 

desenvolvimento, tornando-os sujeitos de direito. 

 

De acordo com Barros10, “o Código de Menores há muito já estava em 

dissonância com a compreensão jurídica e social sobre a forma de tratamento da 

peculiar situação de crianças e adolescentes”. Além disso, a “Constituição da 

República claramente trilha novo rumo ao mencionar que a infância e a juventude 

tem de ser tratadas como absoluta prioridade”. 

 

A mudança de paradigma da nova Constituição já importava, por si 
só, a impossibilidade de se recepcionar boa parte das regras do 
Código de Menores. Nesse contexto moderno, foi necessário editar 
um novo diploma legal no plano infraconstitucional, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Com visão mais humana, a Lei n. 8069/90 
estabelece já em seu artigo 1º: “Esta lei dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente”. 

 

A doutrina da proteção integral no entendimento de Lucas Coelho11 pode ser 

considerada como:  

 

Os direitos de todas as crianças e adolescentes que devem ser 
universalmente reconhecidos. São direitos especiais e específicos, 
pela condição de pessoas em desenvolvimento. Assim, as leis 
internas e o direito de cada sistema nacional devem garantir a 
satisfação de todas as necessidades das pessoas de até 18 anos, 
não incluindo apenas o aspecto penal do ato praticado pela criança, 
mas seu direito à vida, saúde, educação, convivência, lazer, 

                                           
 

10 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 23 
11 COELHO, Lucas apud SOUZA, Sérgio Augusto Guedes Pereira de. Os direitos da criança e os direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001;  
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profissionalização, liberdade e outros (COELHO apud SOUZA, 2011, 
p.75) 

  

Temos, portanto, que a doutrina da proteção integral à criança e ao 

adolescente busca garantir a efetivação de seus direitos pelas autoridades 

administrativas e legislativas. 

 

Em 21 de novembro de 1990 o Brasil promulga através do Decreto nº 99.710 

a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é tida como uma “carta dos direitos 

humanos da criança”, e foi ratificada por outros 192 países.  

 

No ano seguinte fora instituída pela Lei 8242/91 o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e Adolescente – CONANDA, que tem dentre outras 

competências a de zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

 

Neste contexto de proteção às crianças temos também organizações não 

governamentais como a Fundação Abrinq12 que promove a defesa dos direitos e o 

exercício da cidadania de crianças e adolescentes, e o Instituto Alana13 que busca 

garantir condições para a vivência plena da infância.  

 

Dessa forma temos instaurada a consciência de que as crianças devem ser 

protegidas em todos os aspectos, incluindo a publicidade, ficando esta regulada pelo 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 37,§2º. 

 

Temos, portanto, que a defesa dos direitos da criança e do adolescente cabe 

à família, à sociedade e ao estado, conjuntamente, a fim de garantir sua efetivação. 

 

                                           
 

12 Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, fundada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq)  em 1990. Hoje, atua como uma 

organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. 

13 Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em projetos que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. 

Criado em 1994, o Instituto conta hoje com projetos próprios e com parceiros  e é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013.  
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1.3. A CRIANÇA NA SOCIEDADE DE CONSUMO 
 

 

Na Convenção sobre os Direitos da Criança14, a ONU define a criança15 como 

todo o ser humano com menos de dezoito anos, com exceção daquele em que a lei 

nacional confere a maioridade mais cedo. 

 

No Brasil o conceito jurídico adotado, é encontrado no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), em seu artigo 2º que traz a seguinte redação: “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.” 

 

A ideia de proteção integral foi consolidada, e a criança efetivamente 

conquistou seu espaço não apenas dentro da entidade familiar, mas também na 

sociedade. E esta, por sua vez é consumista. 

 

O consumo faz parte do cotidiano, porém, com a globalização, passou-se ao 

consumismo desenfreado, ao ponto levar as pessoas a acreditarem que para fazer 

parte da sociedade precisam consumir tudo o que ela lhe oferece, conforme aponta 

Zygmunt Bauman16: 

 
Os membros da sociedade são eles mesmos mercadorias, e é o fato 
de serem mercadorias de consumo que os torna membros autênticos 
da sociedade. Fazer de si próprio uma mercadoria vendável é um 
dever individual, sendo assim, ser membro dessa sociedade de 
consumidores é uma tarefa amedrontadora e um esforço sem fim e 
difícil.  

 

E nos dias de hoje, as crianças cada vez mais cedo, começam a ter acesso 

às mídias interativas e eletrônicas – televisão, internet, celular, radio. E como 

                                           
 

14 Declaração sobre os Direito da Criança. Adotada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989 e promulgada pelo Brasil pelo  

Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. 

15 Art.1 Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade 

com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. 

16 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros.Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro,2008.p.76 
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observa Susan Linn17 “são bombardeadas de manhã à noite com mensagens 

produzidas não com o objetivo de tornar suas vidas melhores, mas de vender 

alguma coisa”. 

 

A infância é uma fase delicada, em que ainda não há um desenvolvimento 

racional, porquanto a criança é regida pela emoção e para Susan Linn18 “a 

propaganda agrada às emoções, não ao intelecto, e afeta as crianças ainda mais 

profundamente do que os adultos”. 

 

A publicidade que antes era dirigida aos pais, agora é direcionada às 

crianças, Juliet B. Schor19 defende que: “a nova regra é que crianças e marqueteiros 

unam as forças para convencer os pais a gastarem dinheiro”. 

 

E a estratégia tem dado certo, vez que as crianças exercem um grande poder 

de decisão dentro do âmbito familiar, e acabam influenciando seus pais na hora das 

compras para a casa, Anna Karine Gurgel de Castro Alves20 explica: 

 
 
Diversas pesquisas sobre os hábitos, os costumes, e o 
comportamento infantil apontam, ainda, que as crianças têm 
aumentado o seu papel decisório dentro do lar, sendo inclusive 
definidas, algumas vezes, como “ditadores” do consumo. (2006, 
p.114). 
 
 

O consumismo impacta diretamente o sentimento de infância, pois é nesta 

fase que as crianças fazem descobertas e escolhas que vão determinar sua 

personalidade, seus valores e seu caráter. Sendo uma fase crucial para o 

desenvolvimento dos hábitos e comportamentos que vão carregar para a vida 

adulta.  

                                           
 

17 LINN, Susan Crianças do Consumo: a infância roubada. São Paulo: Instituto Alana, 2006, p.56. 
18 LINN, Susan Crianças do Consumo: a infância roubada. São Paulo: Instituto Alana, 2006, p.160. 
19 SCHOR, Juliet B. Nascidos para compra: Uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do consumismo. Trad. Eloisa Helena de Souza Cabral – São 

Paulo: Editora Gente, 2009. P. 10. 
20 ALVES, Anna Karine Gurgel de Castro. Os brinquedos da TV no olhar de crianças dos setores populares. In: SAMPAIO, Inês, CAVALCANTE, Andréa & 

ALCÂNTARA, Alessandra, organizadores. Mídia de Chocolate. Estudos sobre a relação infância, adolescência e comunicação. Rio de Janeiro: E-papers, 

2006. 
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A exposição precoce ao mercado consumerista, no qual tem sua base na 

renovação do desejo – que nunca pode ser satisfeito – e esta atrelado diretamente à 

felicidade, faz com que as crianças não apenas consumam, mas sejam consumidas:  

 
 

A longo prazo, essa imersão de nossos filhos na cultura comercial 
traz consequências que vão muito além do que eles compram ou 
não. O Marketing é formulado para influenciar mais do que 
preferências por comida ou escolhas de roupas. Ele procura afetar os 
valores essenciais como as escolhas de vida: como definimos a 
felicidade e como medimos nosso valor próprio. (LINN, 2006, p.29) 

 
 

As escolhas e preferências das crianças variam de acordo com o meio em 

que estão inseridas, e nos mostram um pouco do seu universo. São essas escolhas 

que vão construir seus hábitos de consumo e impactar em sua qualidade de vida. 

 

Cabe à família direcionar essas escolhas, uma vez que as crianças na 

qualidade de hipervulneráveis não conseguem fazer distinção do que é necessário 

ter e do que se deseja ter, e recorrem aos pais e familiares para verem satisfeitos 

seus desejos, já que não possuem recursos financeiros próprios. 

 

1.4. O PERFIL DA CRIANÇA CONSUMIDORA 
 

 

Se antigamente as crianças não eram vistas como sujeitos de direitos e não 

tinham seu espaço na sociedade, com o reconhecimento da infância, atualmente a 

ideia é totalmente oposta. 

 

A criança ganhou tanta visibilidade, que a família buscando atender 

plenamente as suas necessidades, optaram por ter um número menor de filhos, a 

fim de lhe proporcionar melhor qualidade de vida. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estática - IBGE21, em 

censo realizado em 2010, a taxa de fecundidade indica que o número de filhos por 

mulher é de 1,9. Sobre esse fenômeno, observa Rodrigo Ventura22:  

 

As famílias vêm diminuindo o número de filhos desde a década de 
70, reduzindo as possibilidades de convívio por mais tempo com 
crianças em casa. Com isso, os filhos passaram a ter apenas adultos 
para se relacionar, sendo obrigados a entender, e, em boa parte, 
adotar seus códigos de expressão e comportamento. 

 

O meio social em que a criança esta inserida interfere em seu 

comportamento, ajudando na formação de seus hábitos de consumo. Sobre o tema 

Natan Amboni de Souza23 explica: 

 

O comportamento do consumidor é traçado pelas características do 
ambiente em que ele vive. Além dos fatores individuais, as mudanças 
geográficas, demográficas e econômicas, influenciam as suas 
atitudes bem como no processo de decisão de compra. Atualmente, 
as crianças são encaradas como clientes potenciais e, cada vez 
mais, estabelecem um padrão de consumo próprio. 

 

Assim, temos que a criança é uma consumidora passiva dos mais diversos 

produtos disponibilizados no mercado, vez que depende de um adulto para 

intermediar essa relação de consumo, porém é ela que ativamente direciona essa 

compra. 

 

Os pais buscam satisfazer os desejos infantis, e colocam a criança para 

participar das compras dos produtos destinadas a elas, seja levando-as as compras, 

ou simplesmente consultando-as sobre o que querem ganhar. 

 

                                           
 

21 Instituto Brasileiro de Geografia e Estática Disponível em:<http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/nupcialidade-e-

fecundidade.html> 
22 VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais Tendências nos Próximos 20 Anos. Macroplan – Prospectiva, Estratégia e 

Gestão:Agosto de 2010. p. 5-6. Disponível em:< http://www.macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.pdf>  
23SOUZA, Natan Amboni de.Vestuário. Relatório de Inteligência. SEBRAE, fevereiro de 2015. p. 1. Disponível em: 

 < http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/44d1af41f410d557f2485681082c8a1e/$File/5400.pdf  
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Em outros tempos, eram os adultos quem decidiam os que os filhos iriam 

consumir, as roupas e sapatos que iriam usar, e até mesmo o presente que iriam 

ganhar em datas como aniversário, natal e dia das crianças. 

 

Mas em nosso cenário atual, a criança já é capaz de dizer suas preferências, 

opinando no quer comer, vestir, consumir e até mesmo os locais que deseja 

frequentar, dentre parques, shoppings e restaurantes. 

 
Conforme mostra o documentário intitulado criança a alma do negócio24, 

apresentado pelo Instituto Alana, é preocupante essa participação precoce da 

criança no mercado de consumo, vez que hábitos saudáveis acabam deixados em 

segundo plano, pois de acordo com o documentário bastam 30 segundos para a 

criança ser influenciada por uma marca. 

 

Os pais indiretamente acabam por fomentar essa banalização do brincar, 

introduzindo os filhos na cultura do comprar, enfraquecendo o sentimento de infância 

que demorou tanto tempo para ser construído.  

 

De acordo com último censo realizado pelo IBGE25 em 2010 no Brasil, apura-

se que existem aproximadamente 63 milhões de crianças e adolescente, assim não 

é difícil ver o porquê do mercado de consumo infantil estar em expansão.  

 

Temos assim, que a criança dentro da nova dinâmica familiar acaba, mesmo 

que sem ter capacidade plena para isso, sendo a responsável por escolher os 

produtos por ela consumidos, formando seus hábitos e desenvolvendo padrões 

comportamentais que não passam despercebidos pelo mercado publicitário. 

 

 

                                           
 

24 Criança, A Alma do Negócio é um documentário dirigido pela cineasta Estela Renner, produzido por Marcos Nisti e apresentado pelo Instituto Alana, que 

versa sobre como a sociedade de consumo e as mídias de massa impactam na formação de crianças e adolescentes, disponível em:< 

www.youtube.com/watch?v=KQQrHH4RrNc>  
25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estática Disponível em:< http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-

populacao.html >  
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2. ASPECTOS DA PUBLICIDADE ABUSIVA E A INFLUÊNCIA 

SOBRE A CRIANÇA 

 

2.1. PUBLICIDADE DIRIGIDA À CRIANÇA 
 

 

Inicialmente é importante fazer a distinção entre propaganda e publicidade. A 

primeira transmite ideologias para a construção de valores sociais, enquanto a 

segunda tem caráter mercadológico. 

 

Nesse sentido, Garcia26 explica: 

 

Para grande maioria da doutrina, embora pareçam sinônimos, 
apresentam diferenças relevantes. O termo publicidade expressa o 
fato de tornar público (divulgar) o produto ou o serviço, com o intuito 
de aproximar o consumidor do fornecedor, promovendo o lucro da 
atividade comercial. Já o termo propaganda expressa o fato de 
difundir uma ideia, promovendo a adesão de um dado sistema 
ideológico (v.g. político, filosófico, religioso, econômico).  

 

A publicidade abarca preocupação quanto à necessidade de impor limites 

através de mecanismos coercitivos legais, com finalidade de limitar, fiscalizar e punir 

possíveis abusos publicitários. Está prevista no artigo 36 do CDC, in verbis: 

 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 
consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo 
único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, 
manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, 
os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à 
mensagem. 

 

 

Os elementos que compreendem o conceito da publicidade para Paulo Jorge 

Scartezzini Guimarães27 são: “o patrocínio, a divulgação de produtos e serviços, a 

informação, persuasão e a atividade dirigida ao público”. 

                                           
 

26GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, 2013.p. 213  
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O parágrafo único do artigo 36 do CDC se refere ao princípio da transparência 

da fundamentação da publicidade. Segundo Leonardo Garcia28, “o que se busca no 

dispositivo é fazer com que as informações publicitárias sejam dotadas de 

veracidade e correção, de modo a evitar que os anunciantes ofereçam vantagens 

fantasiosas ou irreais”, uma vez que o consumidor deve saber o que realmente está 

adquirindo, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.  É caracterizado 

como ilícito penal o não cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 36 do 

CDC (artigo 69 do CDC). 

 

Assim, são comuns publicidades de sabão em pó em que o 
fornecedor elenca uma série de vantagens do produto, inclusive 
através de “testes comprovados” (muitas vezes, o objeto da 
publicidade é justamente demonstrar o teste ao consumidor, 
mostrando, por exemplo, que uma blusa branca suja fica limpa em 
poucos minutos de imersão no sabão em pó). Nesses casos, o 
fornecedor deverá comprovar, caso solicitado, que as informações 
publicitárias são verdadeiras e que não foram colocadas apenas para 
iludirem os consumidores.  

 

O crescimento global se deu pelo hábito do consumo, que através da 

publicidade influencia o consumidor a adquirir determinados produtos e serviços, 

sem que este muitas vezes se dê conta desta influência. 

 

Assim, a publicidade é classificada pela doutrina em: publicidade institucional 

e publicidade promocional; publicidade enganosa e publicidade abusiva; publicidade 

clandestina e publicidade subliminar. 

 

Nas palavras de Garcia29, a publicidade institucional “tem por objetivo 

anunciar a empresa em si (marca) e não um produto ou serviço seu. Visa 

institucionalizar a marca, construir uma imagem positiva da empresa no mercado”. 

Já a publicidade promocional “tem por objetivo convencer o público a comprar o 

                                                                                                                                   
 

27 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que delas participam. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. p. 97. 
28 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, 2013.p 216 
29 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 214 
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produto ou a contratar o serviço anunciado”. Consiste, em síntese, “em anuncio de 

venda propriamente dito para que haja um aumento nas vendas em curto prazo”. 

 

Em relação a publicidade clandestina (proibida pelo CDC no artigo 36, caput), 

Garcia30 destaca o princípio da identificação da mensagem: “a publicidade, quando 

veiculada, tem o dever de ser identificada como tal, de modo fácil e imediato pelo 

consumidor”. Busca o dispositivo legal, em especial, “proteger o consumidor, de 

modo a torná-lo consciente de que é destinatário de uma mensagem publicitária e 

facilmente tenha condições de identificar o fornecedor, assim como o produto ou o 

serviço”.   

 

A publicidade subliminar também é proibida, acrescenta Garcia, “uma vez que 

atinge somente o inconsciente do indivíduo, fazendo com que não perceba que está 

sendo induzido a compras”. Ambas formas de publicidade estão intimamente ligadas 

ao princípio da identificação da mensagem publicitária, haja vista o caput do artigo 

36 do CDC. 

 

Note-se, por oportuno, que o CDC não proíbe o merchandising e o teaser, 

pois “o merchandising é uma técnica usada para veicular produtos e serviços de 

forma camuflada”31. O CDC repele apenas o utilizado de forma clandestina, uma vez 

que fere o princípio da identificação obrigatória da publicidade.  Já “o teaser não 

encontra óbice no CDC”, o qual consiste em “criar uma expectativa ou curiosidade 

em relação aos produtos ou serviços que serão lançados”.  

 

Com efeito, a publicidade abusiva e a publicidade enganosa estão previstas 

nos parágrafos §1º e §2º do artigo 37 do CDC. Além disso, são proibidas, em razão 

da análise dos princípios da veracidade da publicidade e do princípio da não 

abusividade da publicidade, respectivamente.  

 

                                           
 

30 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 214 

31 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 215 
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Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É 
enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer 
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. § 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. (CDC) 

 

“A publicidade enganosa possui duas modalidades: por comissão e por 

omissão”, explica Garcia32. A publicidade enganosa comissiva ocorre quando se 

afirma algo capaz de induzir o consumidor a erro. E a omissiva33 “quando não 

informa algo fundamental (“essencial”) do produto ou serviço, tornando-o capaz de 

induzir o consumidor a erro”. Para o autor, “informação essencial é aquela cuja 

ausência pode influenciar o consumidor nas compras, uma vez que relevante aos 

produtos ou serviços e o consumidor a desconhece”. 

  

Para efeito de exemplificação, cabe destaque o Recurso especial nº 447303, 

RS, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, disponível no DJ em 28/10/2003, bem como o 

Recurso Especial nº 971.845-DF, de Relatoria do Ministro (originário) Humberto 

Gomes de Barros para acórdão da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2008. 

 

Ainda, a publicidade enganosa poderá ser inteiramente ou parcialmente falsa, 

afirma Garcia34. E “todos aqueles que tiveram algum proveito com a publicidade 

enganosa respondem, solidariamente, perante o consumidor”. 

 

Basta a mera potencialidade de engano para caracterizar a 
publicidade como enganosa, não necessitando de prova da 
enganosidade real. A aferição é feita abstratamente, buscando 
simplesmente a capacidade de induzir o consumidor a erro. 

 

                                           
 

32 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 217 
33 O informativo 254 do STJ trata do tema. 
34 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 223 
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E entende-se por abusiva “aquela que fere a vulnerabilidade do consumidor, 

podendo ser até mesmo veraz, mas que, pelos seus elementos ou circunstâncias, 

ofendem valores básicos de toda a sociedade”. Dessa forma: 

 

É comum verificarmos publicidades abusivas, principalmente 
envolvendo crianças. Assim, não são admissíveis anúncios que 
causem em crianças um sentimento de inferioridade, caso não 
adquiram ou não possam adquirir um produto ou serviço; que 
estimulem o menor a constranger seus responsáveis ou terceiros a 
comprar determinado produto ou serviço. 

 

Levando em consideração a inclusão da criança na sociedade de consumo, 

os anunciantes passaram a falar diretamente com elas, de igual para igual, 

colocando crianças da faixa etária do grupo que se pretende atrair como garotos 

propaganda. 

 

A publicidade abusiva desrespeita valores da sociedade, não 

necessariamente traz prejuízo ao consumidor, mas mexe com o juízo de valor de 

quem a ela está exposta, Benjamin35 descreve: 

 

Assim, tal modalidade publicitária não pode exortar diretamente a 

criança a comprar um produto ou serviço; não deve encorajar a 

criança a persuadir seus pais ou qualquer outro adulto a adquirir 

produtos ou serviços; não pode explorar a confiança especial que a 

criança tem em seus pais, professores etc.; as crianças que 

aparecem em anúncios não podem se comportar de modo 

inconsistente com o comportamento natural de outras da mesma 

idade.  

 

É incontestável que a criança merece proteção especial, e que as normas 

regulamentadoras devem ser seguidas à risca, punindo de maneira efetiva a 

                                           
 

35 GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e, FINK, Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, Kazuo, 

JÚNIOR, Nelson Nery, DENARI, Zelmo.Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007. p 345 
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publicidade e demais práticas abusivas como forma de evitar-se repetição da 

conduta. 

 

Para Claudia Lima Marques a publicidade abusiva: “é, em resumo, a 

publicidade antiética, que fere a vulnerabilidade do consumidor, que fere valores 

sociais básicos, que fere a sociedade como um todo” (2006, pg. 539) 

 

Temos que a publicidade dirigida à criança pode causar sentimento de 

tristeza e angustia relacionada à falta de determinado produto ou serviço, e devemos 

lembrar que é nesta fase da vida que se formam os valores e a personalidades dos 

indivíduos, e que tais sentimentos podem vir a causar estragos irreparáveis na 

autoestima desse futuro adulto. 

 

2.2. A INFLUÊNCIA NO CONSUMO FAMILIAR 
 

 

Com a doutrina da proteção integral da criança e o reconhecimento da 

infância como primordial para o desenvolvimento infantil, as crianças passaram a ter 

atenção e cuidados especiais. 

 

Antes eram os pais quem fazias as escolhas por seus filhos, mas no atual 

cenário mercadológico, agora são as crianças quem determinam que entra ou não 

dentro de casa.  

 

A influências das crianças no consumo familiar não é segredo para a indústria 

do marketing que investe pesado na divulgação de produtos a elas a fim de ver os 

lucros aumentando. 

 

Muitos pais precisam trabalhar, passam o dia fora e sentem que precisam 

compensar sua ausência de alguma forma, e acabam por realizar o desejo de 

consumo de seus filhos como forma de demonstrar seu afeto.  
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As crianças por sua vez passam o dia dentro de casa, seja porque não se 

pode brincar nas ruas já que a violência é realidade nos dias de hoje, seja porque 

querem se distrair, e acabando se expondo a publicidade dos mais variados 

produtos, e não necessariamente apenas os direcionados a elas. 

 

Assim, ALVES36, explica a influência da mídia televisiva sobre a criança: 
 

As crianças assistem diariamente à televisão e, assim, estão sujeitas 

a sofrer influências daquilo que elas veem e ouvem mediante esse 

meio. Dentre os vários gêneros televisivos, a publicidade tem se 

dirigido crescentemente à criança, que demonstra em relação a ela 

forte empatia. Cantar a música da boneca ou mesmo saber repetir a 

fala do personagem principal do filme publicitário é uma 

demonstração clara do interesse e da receptividade das crianças em 

relação a esses estímulos que os comerciais oferecem. (ALVES, 

2006, p. 111) 

 

Dessa maneira, há um conhecimento desde muito cedo de marcas e produtos 

que para elas são tidos como “os melhores”, e acabam sendo sua s escolhas na 

hora da compra.    

 

A criança está em processo de construção e aprendizado, e ficar exposta as 

práticas consumistas tão cedo, acaba impactando seu desenvolvimento, vez que os 

valores ficam enfraquecidos e o querer ter acaba sendo mais importante que o ser.  

 

As crianças passam a valorizar os bens materiais, a escolherem produtos 

pelas marcas, a desejarem determinado objeto porque todo mundo tem e acreditam 

que precisam ter para fazer parte do grupo. 

 

                                           
 

36 ALVES, Anna Karine Gurgel de Castro. Os brinquedos da TV no olhar de crianças dos setores populares. In: SAMPAIO, Inês, CAVALCANTE, Andréa & 

ALCÂNTARA, Alessandra, organizadores. Mídia de Chocolate. Estudos sobre a relação infância, adolescência e comunicação. Rio de Janeiro: E-papers, 

2006, p.111. 
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Nesse sentido, Gino Giacomini Filho37 muito bem explica a influência da 

criança nas compras da casa: 

 

A criança é, no Brasil, a soberana do lar. Sua participação nas 

decisões da casa têm sido proporcional ao ‘abandono’ dos pais, 

abandono este representado pela priorização do trabalho a fim de 

aumentar a renda familiar, pelas atividades externas para um melhor 

relacionamento social, relegando as crianças à televisão. Neste 

contexto, os pais sentem-se obrigados a ressarci-las pelo abandono, 

cedendo com facilidade aos seus pedidos e desejos, entre eles o de 

comprar e possuir. A criança opta pelo que quer comer, vestir, usar e 

até no que os adultos devem fazer. 

 
 

As crianças que não podem ter determinado brinquedo ou roupa da moda, 

passam a ser desprezadas pelas demais, experimento o sentimento de tristeza e 

frustração, que influencia no seu comportamento.  

 

Cabe aos pais o papel de educar e impor limites a este sentimento 

desesperado de consumir algo do qual não se precisa, Tania Zagury38 comenta: 

 

Educar implica sempre, em maior ou menor grau, a necessidade de 

limitar, de às vezes dizer não, de negar algumas coisas aos filhos. 

Dizer não nessas circunstâncias pode se tornar uma coisa difícil, 

para muitos, talvez uma barreira intransponível.  

 

Muitos pais mesmo sabendo que o produto objeto de desejo de seus filhos, 

não é essencial, com medo de magoa-los, acabam mesmo sem ter condições 

satisfazendo o desejo de seus filhos, onde começa a se formar outra consequência 

da sociedade de consumo: o super endividamento. 

 

                                           
 

37 Filho, Gino Giacomini.  Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 1991,p. 54/55. 
38 Zaguny, Tania.  Limites sem trauma, construíndo cidadãos. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.24. 
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O problema é que comprar determinado produto não coloca fim ao sentimento 

de desejo, pois a partir do momento que se adquire o tão sonhado produto, o desejo 

se volta iniciando-se um ciclo do qual o mercado incentiva para se manter. 

 

É dever dos pais impor os limites dos desejos dos filhos, ajudando-os a 

perceber o que é ou não necessário, a deixá-los experimentar sentimentos de 

frustação e tristeza, a fim de que se tornem adultos bem resolvidos. 

 

Os pais devem entender que tais sentimentos são inerentes à vida humana e 

ajudam na formação do caráter e da personalidade de casa um, pois a felicidade 

não é algo que pode ser comprado, não é por exemplo o brinquedo novo, e sim o 

que a criança pode fazer com o brinquedo novo, resgatando o brincar. 

 

2.3. A INFLUÊNCIA NOS HÁBITOS ALIMENTARES 
 

 

A formação dos hábitos alimentares se dá de forma gradual, ao passo que as 

crianças se mostram preparadas para recepciona-los, sendo-lhes oferecidos por 

etapas. 

 

Após o aleitamento seja materno ou artificial, as frutas passam a ser os 

primeiros alimentos ao qual as crianças costumam a ser apresentados, e tendem a 

ser bem aceitas, vez que são adocicadas, agradando o paladar infantil. 

 

A infância é a etapa da vida em que os hábitos alimentares do adulto se 

formam, ou seja, as preferências dos alimentos consumidos durante a infância tende 

a ser levado para a vida adulta. 

 

Com a veiculação de mensagens publicitárias voltadas à criança com 

produtos alimentícios, a alimentação passou a ser motivo de preocupação para os 

profissionais dessa área, vez que cada vez mais jovens, os problemas de saúde 

relacionados a má alimentação começam a aparecer. 
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Problema estes, que costumavam outra a dar as caras apenas na vid adulta, 

quando a correia do dia a dia, abria espaço aos produtos 100% industrializados, e os 

fast foods passaram para alguns de opção a necessidade. 

 

Sabendo-se do poder de influência das crianças em seus lares, e da 

autonomia de muitas para escolhem o que querem ou não consumir, o ramo 

alimentício cresceu e se aliou a publicidade para atrair seus consumidores em 

potencial. 

 

O problema aqui, não é a publicidade em si, e sim a má qualidade do produto 

ofertado, pois não precisa ser da área da saúde necessariamente para se saber que 

macarrão instantâneo não é o prato mais adequado para a alimentação diária de 

uma criança, ou que iogurte de morango não é o melhor substituto de uma refeição, 

por exemplo. 

 

As crianças precisam de muita energia, estão em fase de desenvolvimento e 

necessitam de nutrientes, vitaminas e proteínas, que devem ser consumidas 

diariamente numa alimentação equilibrada, a fim de lhe dar suporte para o 

aprendizado e desenvolvimento. 

 

Mas temos hoje uma parcela das crianças anêmicas, com diabetes, obesas, 

com problemas cardíacos, com colesterol alto e que antes dos sete anos já sofrem 

restrições alimentares por causa dos maus hábitos adquiridos. 

 

A mídia não é a única vilã, pois como já abordado, cabe também aos pais 

esse dever de cuidado para assegurar que o melhor está sendo proporcionado aos 

filhos. 

 

Não devem os pais serem extremistas privando seus filhos dos alimentos 

industrializados e das refeições estilo fast foods e nem o Estado ser ditador e proibir 

a publicidade de alimentos infantis. 
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Deve-se haver um equilíbrio entre as práticas, as crianças podem sim 

consumir doces ou outros alimentos que agradam seu paladar e que são 

considerados pobres nutricionalmente falando, mas de forma eventual e nunca em 

substituição da refeição, assim como a publicidade desde produtos pode existir, 

desde que não atrelada a personagens infantis, por exemplo. 

 

Deve haver um controle em conjunto dos pais, da sociedade e do Estado, a 

fim de coibir a propagação desses hábitos alimentares prejudiciais ao 

desenvolvimento adequado infantil. 

 

Ademais, outro ponto relevante é a rotulação dos produtos, vez que algumas 

crianças possuem restrições alimentares e os pais precisam de forma clara 

identificar os ingredientes que compõem o produto antes de darem a seus filhos. 

 

A alergia alimentar é muito comum e pode ser desde lactose até corante, 

sendo assim, conforme reza o principio da transparência no CDC as informações 

devem ser claras, precisas e de fácil interpretação pelos consumidores em geral. 

 

Para aferir estas regras de rotulação alimentícia, temos a Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária- ANVISA, que tem a função de averiguar e punir as 

irregularidades constatadas. 

 

Com o aumento do consumo de produtos industrializados, as informações 

claras e precisas nas embalagens tem sido um ponto de atenção, já que crianças e 

adolescentes de forma geral não possuem maturidade para direcionar suas 

compras. 

 

Por isso a ANVISA ao aferir o que é ou não saudável, estabelecer regras para 

rotulagem e comercialização de produtos de consumo infantil é considerada pelo 

Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC como a forma mais adequada de 

regulamentação. 
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A resolução ANVISA nº 24, de 15 de junho de 2010 dispõe sobre a oferta, 

propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a 

divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades 

elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas 

com baixo teor nutricional: 

 

Art. 12. Em toda e qualquer forma de propaganda, publicidade ou 

promoção comercial de alimentos com quantidades elevadas de 

açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas 

com baixo teor nutricional direcionada a crianças, é obrigatório o 

alerta a que se refere o artigo 6º dessa resolução, devendo ser 

observada principalmente a contextualização do alerta na peça 

publicitária. 

 

Temos também o Decreto 8552 de 03/11/2015 que dispõe sobre a 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de 

produtos de puericultura correlatos, e neste mesmo sentido ainda tem a resolução 

da Diretoria Colegiada - RDC nº 45 de 25/09/2014 e Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 49 de 25/09/2014. 

 

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 15 de 24/04/2015 dispõe sobre 

os requisitos técnicos para a concessão de registro de produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfumes infantis, regulamentando desde a formulação até a 

rotulagem. 

 

Assim, através da realização de audiências públicas, que são de extrema 

importância, são estabelecidas as regras para os produtos destinados ao público 

infantil. 
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3. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O CONTROLE DA PUBLICIDADE 

INFANTIL 

 

3.1. A PROTEÇÃO LEGAL DA CRIANÇA NO BRASIL 
 

 

Dentro de uma sociedade capitalista, a publicidade é um fator necessário e 

importante, e por este motivo surge a necessidade de regulamentar essa divulgação 

e impor limites morais e éticos na busca dos fornecedores por novos consumidores. 

 

A publicidade não é obrigatória, ou seja, o fornecedor não tem o dever de 

anunciar seus produtos, é uma faculdade, um direito, “logo, aquele que resolve fazer 

uso da publicidade traz para si, de imediato, a obrigação de fazê-lo respeitando a 

principiologia do Código”. (BENJAMIN, 2007, p.311) 

 

O controle da publicidade no Brasil é misto, sendo exercido de forma direta 

pelo governo, através de normas positivadas em instrumentos legislativos, e também 

de forma indireta pela esfera privada na qual abre espaço à autorregulamentação. 

 

Assim, a publicidade esta sujeita aos controles legais e éticos, não havendo 

assim, obstáculos para a coexistência de ambos os controles publicitários. 

 

3.1.1 CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

A ideia de dar proteção integral à criança e ao adolescente surgiu da 

influência estrangeira, abrangida na Convenção de Genebra e na Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças. 

 

A Constituição adotou a ideia mundial e reconheceu a necessidade de 

estabelecer garantias e direitos fundamentais inerentes às crianças, a fim de 

assegurar condições básicas para seu desenvolvimento. 
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Dentre as garantias fundamentais, também estão abrangidas à liberdade de 

expressão, prevista em seu artigo 5º inciso IX – que veda expressamente a censura 

– e a proteção do consumidor elencado no inciso XXXII. 

 

A Constituição identificando o papel da família na proteção da criança e 

reconhecendo os vários modelos familiares, passou a não mais falar em pátrio 

poder, para passar a falar do poder familiar. 

 

Maria Helena Diniz39 conceitua o poder familiar como:  

 

Conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho 

menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por 

ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a 

norma jurídica lhe impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do 

filho.  

 

Desse modo, percebe-se que o poder familiar é o dever dos pais de defender 

e cuidar das necessidades dos filhos enquanto forem menores de 18 anos e que 

para alcançar esse objetivo lhe são também atribuídos direitos.  

 

Assim, o poder familiar é visto como uma função face o artigo 229 da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil que em seu texto atribui aos pais o 

dever de assistir, criar e educar seus filhos. 

 

Aqui se insere o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente à 

medida que as necessidades do menor devem ser sempre priorizadas, não só pela 

família como pela sociedade e o Estado, que juntos devem fornecer um ambiente 

propicio ao desenvolvimento dos infantes. 

 

 

                                           
 

39 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: Responsabilidade Civil. 20. ed. Saraiva: São Paulo, 2011.p 588. 
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3.1.2 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8078 de 11 de setembro de 1990, 

estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, haja vista seu artigo 1º, 

caput. Além disso, possui normas de ordem pública e de interesse social, 

prevalecendo sobre a vontade das partes, afirma Garcia40.  

 

Nesse sentido, o STJ se posiciona: 

 

As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de 
“ordem pública e interesse social”. São, portanto, indisponíveis e 
inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da 
ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de consumidor 
delas abrir mão ex ante e no atacado. (REsp, 586316/MG, Rel Min 
Herman Benjamin, DJE 19/03/2009). 

 

Com efeito, o CDC está em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso 

XXXII da CF; artigo 170, também da CF, assim como artigo 48 do Ato das 

Disposições Transitórias. 

 

Artigo 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; 
(CF/88) 
Artigo 170 –A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: V - defesa do consumidor; (CF/88) 
 
Artigo 48 – O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 
promulgação da Constituição, elaborará o código de defesa do 
consumidor. (ADCT) 

 

Assim, o direito do consumidor é visto como direito e garantia fundamental. 

Note-se, também, que está inserido na 3ª geração (ou dimensão) dos direitos 

fundamentais, sendo aplicado pelo STJ o princípio da dignidade da pessoa humana 

                                           
 

40 GARCIA, Leonardo de Medeiros.  Direito do consumidor. 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, 2013 .p. 12 
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nas relações de consumo. Vista, ainda, a defesa do consumidor como princípio da 

atividade econômica: “o CDC procura compatibilizar a defesa do consumidor com a 

livre iniciativa”41. 

 

Entretanto, considerando que a Constituição foi promulgada em 5 de 

setembro de 1988, Garcia critica: “o código de defesa do consumidor somente foi 

promulgado em 11 de setembro de 1990, prazo muito superior ao estabelecido na 

Carta Magna”. 

 

Nessa esteira, para Silva42 “sente-se que a Constituição foi tímida no dispor 

sobre a proteção dos consumidores. Estabeleceu que o Estado proverá, na forma da 

lei, a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII).  

 

Realça de importância, contudo, sua inserção entre os direitos 
fundamentais, com o que se erigem os consumidores à categoria de 
titulares de direitos constitucionais fundamentais. Conjugue-se com a 
consideração do art. 170, V, que eleva a defesa do consumidor à 
condição de princípio de ordem econômica. Tudo somando, tem-se o 
relevante efeito de legitimar todas as medidas de intervenção estatal 
necessárias a assegurar a proteção prevista. (SILVA, 2016, p. 265). 

    

Acrescenta:  

 

Isso naturalmente abre larga brecha na economia de mercado, que 
se esteia, em boa parte, na liberdade de consumo, que é outra face 
da liberdade do tráfico mercantil fundada na pretensa lei da oferta e 
da procura. (SILVA, 2016, p. 265) 

 

A defesa dos consumidores, segundo Cazorla, apud Silva: 

 

responde a um duplo tipo de razões: em primeiro lugar, razões 
econômicas derivadas das formas segundo as quais se desenvolve, 
em grande parte, o atual tráfico mercantil; e, em segundo lugar, 
critérios que emanam da adaptação da técnica constitucional ao 
estado de coisas que hoje vivemos, imersos que estamos na 
chamada sociedade de consumo, em que o “ter” mais do que o “ser” 

                                           
 

41 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 15  

42 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Malheiros, 2016. P. 265 
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é a ambição de uma grande maioria das pessoas, que se satisfaz 
mediante o consumo. 

 

A razão para criar um código de proteção e desenvolver uma política nacional 

para reger as relações de consumo é o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor, que se encontra em desigualdade em relação ao fornecedor: 

 

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; 

 

O princípio da lealdade publicitária, de acordo com Garcia43, foi inserido no 

artigo 4º do CDC, “ao instituir como princípio da política nacional das relações de 

consumo a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 

mercado de consumo”.  

 

A criança e o adolescente sempre serão considerados hipossuficientes nas 

relações de consumo, por estarem em processo de formação, assim a mensagem 

transmitida a este público deve ser clara e respeitosa. 

 

Claudia Lima Marques44 quando comenta a respeito do artigo 36 do CDC 

explica: 

 

O princípio da identificação obrigatória da mensagem publicitária, 
instituído no art. 36, tem sua origem justamente no pensamento de 
que é necessário tornar o consumidor consciente de que ele é o 
destinatário de uma mensagem patrocinada por um fornecedor, no 
intuito de vender-lhe algum produto ou serviço. Este princípio serve, 
de um lado, para proibir a chamada publicidade subliminar, que no 

                                           
 

43 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, 2013, Salvador, Juspodivm, p. 225 
44 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 464 a 539. 
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sistema do CDC seria considerada prática de ato ilícito, civil e 
mesmo penal. (2006, p. 529) 

 

A criança não consegue distinguir o final do programa infantil e o início da 

publicidade, achando que esta é uma continuação do programa. 

 

Dessa maneira, o artigo 39 trata das práticas abusivas e prevê 

expressamente: 

 

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; 

 

O rol do artigo 39 é exemplificativo, podendo se enquadrar como pratica 

abusiva qualquer ato lesivo a dignidade da criança capaz de influir diretamente em 

suas escolhas por meio de uma mensagem persuasiva, por exemplo. 

 

As crianças por serem mais vulneráveis por sua natureza acabam sendo mais 

facilmente influenciadas devido a sua fragilidade e sensibilidade, sendo vetada a 

vinculação de conteúdo publicitário que se aproveite desta condição. 

 

É de se observar que o STJ, de acordo com Claudia Lima Marques (citada 

por Garcia), adotada três principais vulnerabilidades: técnica; jurídica ou cientifica; 

econômica ou fática.  

 

Vulnerabilidade técnica – seria aquela na qual o comprador não 
possui conhecimentos específicos sobre o produto ou o serviço, 
podendo, portanto, ser mais facilmente iludido no momento da 
contratação. 
Vulnerabilidade jurídica ou cientifica – seria a própria falta de 
conhecimento jurídico, ou de outros pertinentes à relação, como a 
contabilidade, matemática financeira e econômica. 
Vulnerabilidade econômica ou fática: diante do parceiro contratual, 
seja em decorrência do grande poderio econômico deste último, seja 
pela sua posição de monopólio, ou em razão da essencialidade do 
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serviço que presta, impondo, numa relação contratual, uma posição 
de superioridade. (CLAUDIA LIMA MARQUES, apud GARCIA, 2013, 
p. 22/23) 

 

A criança e o adolescente, portanto, é vulnerável em todos esses aspectos. 

 

Há também a chamada vulnerabilidade informacional. Há quem entenda que 

se trata de espécie da vulnerabilidade técnica, porém, para Claudia Lima Marques 

há a necessidade cada vez maior de informação, haja vista a atual sociedade. As 

informações, segundo a autora, estão mais valorizadas e importantes, em 

contrapartida o déficit informacional dos consumidores. 

 

Assim, de modo a compensar esse desequilíbrio, deve o fornecedor 
procurar dar o máximo de informações ao consumidor sobre a 
relação contratual, bem como sobre os produtos e serviços a serem 
adquiridos. (GARCIA, 2013, p. 23) 

 

A análise da vulnerabilidade no caso concreto advém da chamada teoria 

finalista ou teoria finalista aprofundada, uma vez que se abranda a teoria finalista. 

Com isso, alguém que a princípio não seria consumidor, porém, passa a ser em 

razão da vulnerabilidade encontrada. Para efeito de exemplificação: Recurso 

especial 476428/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado em 09/05/2005; 

Recurso Especial 1195642/RJ, Relatora Ministra Nacy Andrighi também, terceira 

turma, disponibilizado no DJE em 21/11/2012. 

 

Os meios de comunicação e os publicitários justificam sua atuação junto à 

criança, com base nos direitos de liberdade de informação, liberdade de expressão e 

da livre iniciativa. 

 

Desse modo, cabe ao CDC velar pelo controle publicitário em parceira com a 

Constituição, a fim de proteger os direitos das crianças quando estes entram em 

conflito com os interesses mercadológicos, pois a sua proteção em face de 

publicidade consiste num direito básico. 
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As publicidades abusiva e enganosa são proibidas, gerando a necessidade de 

fiscalização rigorosa, com vistas a punir os publicitários, anunciantes e veículos de 

comunicação que não respeitam as regras. 

 

Os princípios da reparabilidade dos danos publicitários compreendem as 

sanções previstas nos artigos 56 a 58 do Código aplicadas àqueles que 

descumprem as normas. 

 

3.1.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Para Barros45, “o Estatuto da Criança e do Adolescente é formado por um 

conjunto de princípios e regras que regem diversos aspectos da vida, desde o 

nascimento até a maioridade”. Come efeito, “toda sua sistemática se ampara no 

princípio da proteção integral (art. 1º). 

 

A lei tem o objetivo de tutelar a criança e o adolescente de forma 
ampla, não se limitando apenas a tratar de medidas repressivas 
contra seus atos infracionais. Pelo contrário, o estatuto dispõe sobre 
os direitos infanto-juvenis, formas de auxiliar sua família, tipificação 
de crimes praticados contra crianças e adolescentes, infrações 
administrativas, tutela coletiva, etc. Enfim, por proteção integral deve-
se compreender o conjunto amplo de mecanismos jurídicos voltados 
à tutela da criança e do adolescente. (BARROS, 2015, p. 25) 

 

Por tal razão o ECA deve ser interpretado e aplicado, a luz dos fins sociais a 

que se dirige, “com a observância de que as crianças e adolescentes são pessoas 

em desenvolvimento, a quem deve ser dado tratamento especial (art.6º)”46. 

 

Ademais 

 

A doutrina da proteção integral guarda ligação com o princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente. Esse postulado traduz 
a ideia de que, na análise do caso concreto, os aplicadores do direito 
–advogado, defensor público, promotor de justiça e juiz –devem 

                                           
 

45 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 25 
46 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 26 
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buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a 
criança ou adolescente. (BARROS, 2015, p 26) 

 

Em síntese, o ECA é uma lei especifica que engloba toda a proteção dada a 

criança e ao adolescente em todos os aspectos de sua vida, servindo como 

instrumento jurídico para reger as relações em que envolvam menores. Note-se, que 

em seu artigo 1º está consolidada a proteção integral da criança, bem como o direito 

de ter um pleno desenvolvimento humano. 

 

Cabe destaque também o artigo 6º do ECA, o qual estabelece: 

 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento. (ECA) 

 

O referido artigo está em perfeita harmonia com o artigo 5º da lei de 

Introdução ao Código Civil, explica Barros47. “As normas devem ser aplicadas, 

fundamentalmente, ao seu espírito e à sua finalidade”, defende Luiz Robertos 

Barroso48. Trata-se do chamado método teleológico interpretativo, o qual procura 

revelar o fim da norma, isto é, o valor ou bem jurídico visado pelo ordenamento com 

a edição de dado preceito.  

 

De fato, o aplicador do direito deve sempre se pautar pelo objetivo 
maior de tutela da norma jurídica. No caso do estatuto da Criança e 
do Adolescente, por óbvio, quer-se tutelar os direitos infanto-juvenis, 
de modo que o juiz, o promotor de justiça, o defensor público, o 
advogado, etc., enfim, todos devem extrair da norma o maior 
conteúdo protetivo possível para a criança e o adolescente. 
(BARROS, 2015, p. 30) 

 

 

A parte final do artigo 6º do ECA traz uma expressão-chave: a criança e o 

adolescente é pessoa em desenvolvimento. Isso quer dizer “que a aplicação de seu 

conteúdo deve ser diferente daquela ordinária prevista para adultos. É que a infância 

                                           
 

47 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 26 
48 BARROSO, apud BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 29 
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e a adolescência são os períodos de maiores transformações do ser humano”. Além 

disso, “é o momento em que se forma seu caráter, se dá a educação básica, a 

alfabetização; é o período em que a saúde é mais frágil (notadamente a da 

criança)”49.  

 

Por tal razão, a proteção da criança e do adolescente, em razão da 

publicidade abusiva, deve ser diferente, de forma a tutelar de forma mais ampla e 

precisa.  

 

É dizer, esse período inicial da vida é o que permitirá a formação de 
um adulto saudável, educado e ético, a permitir a estruturação de 
uma sociedade mais justa e humana. Em suma, a diretriz a ser 
seguida na interpretação do estatuto deve levar em conta os fins 
sociais ligados à proteção integral de crianças e adolescentes, que 
são seres humanos com características especiais, são pessoas em 
desenvolvimento. (BARROS, 2015, p. 30) 

 

Também regula de forma indireta a publicidade, na medida que dispõe que “a 

criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento”. 

 

Para Barros50, “ao longo de seu desenvolvimento, crianças e adolescentes 

vão alcançando diferentes graus de maturidade”.  A doutrina da proteção integral, 

segundo ele, “está ligada à condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento”. Assim, “nessa ordem de ideias, o Poder Público, 

como um dos responsáveis pela proteção integral, deve regulamentar o acesso dos 

jovens a diversões e espetáculos (art. 74)”. Em outras palavras, “quer dizer, 

competente ao Poder Público balizar e qualificar a natureza dos eventos de 

entretenimento, bem como a faixa etária, os locais e horários de exibição”. Trata-se 

da chamada prevenção especial referente à informação, cultura, lazer, esportes, 

diversões e espetáculos. 

                                           
 

49 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 30 
50 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 141 
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Por oportuno, não se trata de censurar a liberdade de expressão e o acesso à 

informação de crianças e adolescentes, “mas tão somente de proporcionar a 

compatibilidade de tais eventos (espetáculos, shows, eventos etc) com as 

peculiaridades do desenvolvimento sadio infanto-juvenil”51. 

 

Da mesma forma que o poder público tem deveres a cumprir na 
prevenção dos direitos das crianças e adolescentes, o particular 
responsável pelo evento assume o papel fundamental de prestar 
adequadamente seus serviços. Assim, o responsável por evento ou 
espetáculo deve exibir de forma clara na entrada do local a 
informação sobre sua natureza e a faixa etária indicada (art. 74, p. 
ú.). O mesmo vale para (i) programas de rádio e televisão, que 
devem indicar a faixa etária adequada do programa antes do início 
de sua apresentação (art. 76, p. ú.); (ii) para aqueles que trabalham 
com locação e venda de programas de vídeo (art. 77); e (iii) para 
revistas e publicações (art. 78). Por fim, o Estatuto não delega ao 
Poder Público a disciplina sobre a entrada e permanência de 
crianças e adolescentes em casas de bilhar e de jogos com apostas; 
a opção de política legislativa aqui foi de proibição taxativa doa cesso 
(art. 80). O descumprimento dessas previsões pelos particulares leva 
à caracterização das infrações administrativas previstas nos artigos 
252 a 258).  

 

O STF, em sede de controle de concentrado de constitucionalidade, está 

discutindo acerca da previsão do ECA no que tange a classificação indicativa de 

transmissões de rádio e televisão, elencada no artigo 254 como infração 

administrativa. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade número 2404, 

Relator Ministro Dias Toffoli. 

 

Note-se, que a proteção da criança e do adolescente, em face de publicidade 

abusiva, é resultado de uma interpretação extensiva dos artigos 1º, 6º e 74 e 

seguintes do ECA, considerando a condição especial, assim como o princípio da 

proteção integral e da dignidade da pessoa humana. Não há, portanto, norma 

presente no ECA, tampouco no CDC direcionado exclusivamente a eles.  

 

                                           
 

51 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São Paulo, Juspodivm, 2015, p. 141 
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No entanto, em que pese inexistir norma especifica, resta claro que tudo que 

for oferecido e destinado às crianças devem respeitar sua condição peculiar de ser 

em desenvolvimento, incluindo a publicidade. 

 

Desta forma a publicidade deve respeitar a idade do destinatário e respeitar 

sua condição descrita no artigo 74 e seguintes do ECA, em conjunto com o 37, §2º 

do CDC, sob pena de aplicação das sanções legais.  

 

3.1. MEIOS DE CONTROLE DA PUBLICIDADE 
 

 

A autorregulamentação da publicidade no Brasil é realizada pelo Conselho 

nacional de autorregulamentação - CONAR.  

 

No que tange a publicidade de alimentos temos a ANVISA também como 

órgão regulamentador. 

 

Os presidentes das agencias publicitárias comprometem-se com o conselho 

para respeitar as limitações a eles impostas, a fim de reprimir as práticas abusivas. 

 

3.1.2 CONAR – CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO 

 

O CONAR é uma organização não governamental que visa promover a 

liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da 

propaganda comercial52 

 

Fundada em 1980 é constituída por publicitários e profissionais de outras 

áreas que buscam impedir a publicidade enganosa e abusiva. Submetendo as 

denuncias recebida a um conselho de ética que analisa o conteúdo ali vinculado sob 

a égide da lei. 
                                           
 

52 CONAR,disponível em:  http://www.conar.org.br/ .acessado em 09.01.17 
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Artigo 5º. São finalidades do CONAR: 
 
I. Zelar pela comunicação comercial, sob todas as formas de 
propaganda, fazendo observar as normas do Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, que prevalecerão sobre quaisquer 
outras.  
 
II. Funcionar como órgão judicante nos litígios éticos que tenham por 
objeto a indústria da propaganda ou questões a ela relativas. 
 
III. Oferecer assessoria técnica sobre ética publicitária aos seus 
associados, aos consumidores em geral e às autoridades públicas, 
sempre que solicitada. 
 
IV. Divulgar os princípios e normas do Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, visando a esclarecer a opinião 
pública sobre a sua atuação regulamentadora de normas éticas 
aplicáveis à publicidade comercial, assim entendida como toda a 
atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem 
como promover instituições, conceitos e ideias. 
 
V. Atuar como instrumento de concórdia entre veículos de 
comunicação e anunciantes, e salvaguarda de seus interesses 
legítimos e dos consumidores. 
 
VI. Promover a liberdade de expressão publicitária e a defesa das 
prerrogativas constitucionais da propaganda comercial. 

 

Cabe ao CONAR, fazer valer o Código brasileiro de autorregulamentação 

publicitária que tem por o objetivo zelar pela liberdade de expressão comercial e 

defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, incluindo o 

consumidor.  

 

Os conselhos de ética são formados por consumidores e profissionais da área 

publicitária e são os responsáveis pelo julgamento das denuncias.  

 

O código de autorregulamentação aplicado pelo CONAR busca regularizar a 

publicidade, incluindo a destinada ao publico infantil, trazendo na seção 11 as 

normas referentes às crianças e jovens, no qual traz recomendações sobre o 

conteúdo publicitário. 
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Quando se refere à publicidade destinada as crianças e jovens o artigo 37 

traz no inciso I, um rol de cuidados especiais que devem ser respeitados, para 

assegurar a segurança e boas maneiras das crianças, e no inciso II, traz as 

recomendações para a montagem da peça publicitária destinada a este publico. 

Levando em consideração, que colocar uma criança em uma campanha publicitária 

atrai o público infantil de forma mais efetiva, vez que uma criança entende a outra, o 

artigo 37 §1º o Código aborda a essa questão de forma expressa: 

 
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. 

 

Além das doze sessões que regulamentam a publicidade, ainda há anexos 

específicos para cada tipo de produto. 

  

As decisões do CONAR, todavia não estão vinculadas aos órgãos públicos, 

assim não apresentam caráter coercitivo, mas acabam por limitar a prática 

publicitária abusiva. 

 

Muito embora não tenha poderes para sancionar, sua atuação tem sido 

positiva, pois os anunciantes e os veículos de comunição seguem suas 

recomendações.     

 

Porém temos que ter em mente que apenas o controle privado de publicidade 

não é suficiente para solucionar os problemas relacionados às desconformidades 

publicitárias. 

 

Pois o CONAR faz uma análise do possível abuso contido no conteúdo da 

mensagem publicitária após sua vinculação, o que pode ser ineficaz, vez que muitas 

veze os danos já foram perpetrado por aqueles que foram expostos a ela. 
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Temos, portanto que a atuação do CONAR é importante, para inibir a pratica 

de condutas lesivas e comportamento antiético, porém não tem total eficácia, por lhe 

faltar coercitividade, já que suas recomendações são seguidas apenas por aqueles 

adeptos ao Conselho. 

 

3.1.1 CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO 

PUBLICITÁRIA  

 

O Código brasileiro de autorregulamentação publicitária foi criado em 1970, e 

foi elaborado por representantes dos anunciantes, das agências e dos veículos de 

comunicação, que após sua aprovação, instituiu o CONAR para fiscalizar seu 

cumprimento. 

 

Sua função é de natureza administrativa, ele estabelece normas que regem 

publicidade nos veículos de comunicação e que quando descumpridas estão sujeitas 

as penalidade.   

 

As penalidades por desrespeito as regras do Código, estão dispostas nos 

artigo 50 e são:  

 

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. 
 

As recomendações do Conselho são respeitadas pelos veículos de 

comunição, anunciantes e publicitários e se mostram efetivas dentro de sua área de 

atuação. Bejamin sobre o tema aponta: 

 

as regras da autorregulamentação não são normas jurídicas, 
faltando-lhes, por isso mesmo, a qualidade de generalidade, 
obrigando somente aos aderentes, isto é, opera tão-só no plano 
normativo interno(2007, p. 313) 



54 
 
 

 
 

 
 

O Código traz um capitulo destinado a crianças e jovens, no qual pressupõem 

que “os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem 

encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e 

consumidores conscientes”. 

 

Estabelecendo ainda que nenhum anuncio poderá fazer apelo imperativo de 

consumo às crianças e deverão refletir cuidados em relação à segurança e boas 

maneiras, rejeitando publicidade indireta que empregue crianças ou elementos do 

cotidiano infantil. 
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CONCLUSÃO 

 

A globalização econômica é resultado de um processo histórico que acelerou 

consideravelmente nos últimos tempos. O avanço tecnológico na área da informática 

e das telecomunicações ampliou mercados. Em razão de tais fatores o mundo hoje é 

menor, de modo que fatos ocorridos a quilômetros são transmitidos em tempo real, 

influenciando o mercado financeiro. As informações são veiculadas a todo instante, 

através de diversos meios, à inúmeros públicos alvo.  

 

Em decorrência disso, o Direito é modificado, visto que ideias, antes 

defendidas e aceitas, hoje são questionadas. Contudo, simultaneamente não 

surgem normas que regulamentam a nova realidade. 

 

Por meio do presente estudo foi possível observar que a infância foi 

introduzida após o século XVII em nossa cultura e sofreu várias influências sociais, 

culturais e religiosas até chegar ao modelo contemporâneo, se moldando conforme 

as necessidades da sociedade atual. 

 

Além disso, atualmente tem-se uma nova concepção sobre a criança e a sua 

fase inicial de desenvolvimento. Fora reconhecido seu espaço e seu papel na 

sociedade e seus direitos foram resguardados, a fim de lhe propiciar integral 

desenvolvimento. 

 

A família é uma instituição fundamental para o desenvolvimento humano, 

tanto que ganhou espaço na Constituição da República Federativa do Brasil, sendo 

regida por princípios próprios, os quais visam nortear a estrutura familiar e garantir a 

dignidade e o interesse de seus entes.  

 

Assim que a mulher começou a ganhar espaço, bem como, os filhos 

passaram a ser visto como seres em desenvolvimento, e a isonomia se instalou na 

Constituição, extinguiu e o pátrio poder e deu origem ao poder familiar, no qual 
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ambos os genitores são responsáveis por propiciar o melhor desenvolvimento do 

infante, até a sua emancipação, em conjunto com a sociedade e o Estado. 

 

Com os avanços da sociedade e do mercado, as influencias tecnológicas 

passaram a fazer parte do cotidiano infantil, surgindo a exposição precoce da 

criança ao mercado de consumo. 

 

Visualiza-se também que, tendo em vista a proteção das relações jurídicas 

advindas das relações de consumo, e o melhor interesse da criança, duas leis de 

fundamental importância, o Código de Defesa do Consumido e o Estatuto da criança 

e do Adolescente, se destacam. 

 

Note-se que a publicidade deixa der ser dirigida aos pais e passa a ser 

direcionada ao público infantil, que por ser mais vulnerável em virtude de seu estado 

peculiar de ser em formação, sofre maior influência das mídias sociais. 

 

Com a valorização da criança enquanto sujeito de direitos, ela passa a ser 

valorizada também em seu lar, participando ativamente das compras domesticas, 

fomentando o mercado de consumo. 

 

Os pais por sua vez, se deixam influenciar pelo desejo do menor, em virtude 

muitas vezes do sentimento de culpa atrelado ao fato de haver a necessidade de 

passar muito tempo fora de casa, trabalhando, e por isso veem na realização do 

desejo da criança uma forma de compensação da ausência. 

 

As crianças que possuem um juízo de valor ainda em formação, acabam por 

sofrem impactos diretos dessa exposição publicitária, que influenciam seu 

desenvolvimento, sua formação e sua alimentação. Neste ponto faz-se necessário a 

proteção da criança frente às práticas abusivas, a fim de preservar suas condições 

mínimas de desenvolvimento. 

 

É de suma importância para o desenvolvimento integral digno e humano da 

criança a convivência familiar, tanto é, que ganhou lugar na Constituição da 
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República Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo 

instituída como principio. 

 

Observa-se, ainda, que no Brasil há o sistema da autorregulamentação, 

realizada pelo CONAR e seu código de ética, aplicado após denúncias apuradas por 

seu Conselho. No entanto, não se vislumbra maior efetividade, em razão da falta de 

coercitividade. 

 

Assim, podemos concluir que a infância é uma etapa fundamental pela qual 

todo ser humano passa, e seu reconhecimento foi uma conquista, vez que as 

crianças foram reconhecidas como parte da sociedade e assegurados seus direitos 

fundamentais. 

 

Ademais, vivemos num regime capitalista, cujo consumo se torna necessário, 

porém, com o avanço das mídias sociais, a publicidade ganhou espaço e passou a 

influir no desejo de compras te todos, incluindo das crianças. 

 

Mas, diferente dos adultos, as criança sofrem muito mais influência da 

publicidade devida a sua hipossuficiência, já que por estarem em fase de 

desenvolvimento emocional e cognitivo não conseguem distinguir o que é 

necessário e o que a publicidade faz ser. 

 

Neste momento, cabe aos pais colocar limites a fim de educar essa criança 

de forma responsável. Mas infelizmente a realidade hoje não é essa. Movidos pelo 

sentimento de culpa de precisarem passar mais tempo no trabalho do que com os 

filhos, os pais acabam por atender aos pedidos dos filhos, a fim de demonstrar seu 

afeto. 

 

Dessa forma, a criança domina o espaço familiar e passa a influir nas 

compras domésticas, e as vezes, na ânsia de saciar desejos mais supérfluos dos 

filhos, acabam se endividando, a fim de evitar que eles experimentem sentimento de 

tristeza e frustração. 
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Essa influência que a criança sofre, além de ser prejudicial para a formação 

de sua personalidade e juízo de valores, acaba interferindo na sua qualidade de 

vida, vez que consumir passa a ser interligada ao sentimento de felicidade e o 

consumo excessivo de tudo que lhe é oferecido altera seus hábitos sociais e 

alimentares. 

 

A obesidade tem sido realizada no panorama mundial, devido à oferta de 

alimentos hipercalóricos e pobres de vitaminas e nutrientes necessários para o 

crescimento infantil, deixando-os mais fracos e vulneráveis a doenças, que outrora 

era facilmente encontrada apenas em indivíduos na fase adulta. 

 

Assim, temos que deve haver uma efetividade das normas reguladoras da 

publicidade dirigida às crianças, a atuação do CONAR por exemplo, deveria ser 

previamente à vinculação midiática da mensagem publicitária, pois exercer esse 

controle após a sua exposição à sociedade, deixa brechas para que àquela 

mensagem abusiva seja perpetrada em quem as assistiu. 

 

Com isso, deveria haver punições mais rigorosas a fim de coibir essa pratica 

pelo mercado publicitário brasileiro, devendo haver lei regulamentadora especifica 

para este fim, inclusive. 

 

Cabe aos pais, por sua vez, guiar seus filhos para que sejam adultos 

conscientes e equilibrados, desestimulando hábitos lesivos que podem enfraquecer 

os valores sociais e morais, que outrora já foram mais valorizados. 

 

Por fim, merece destacar que a Constituição, em conjunto com as demais 

normas protetoras dos direitos das crianças, defende que ao optar por ter um filho, 

surge o dever de integralmente lhe proporcionar um ambiente adequado, para que, 

assim, essa criança possa ter sua formação completa e saudável, visto que não há 

duvidas de que a família é a base para as relações sociais, é ela que fornece a 

estrutura e condições mínimas para a formação psicológica e social, servindo de 

espelho e parâmetro para o infante.  
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Cabendo ao Estado, por sua vez, a regulamentação e controle das matérias 

que lhe cabem, a fim de preservar o pleno desenvolvimento do menor que, em 

conjunto com a sociedade, devem resguardar os valores éticos, morais e sociais, 

assegurando que os novos adultos sejam melhores que os de hoje. 

 

Temos, portanto, que apesar de haver uma ideia geral de proteção integral à 

criança, e dos esforços empenhados para assegurar esses direitos, infelizmente 

ainda não é o suficiente, vez que as crianças continuam expostas as práticas 

mercadológicas abusivas. 

 

Além disso, através da análise das legislações relacionadas ao tema, com 

destaque a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de 

Defesa do Consumidor, concluiu-se que não há legislação específica que proteja os 

infantes diante da publicidade abusiva. 

 

Dessa forma, nos dias de hoje, há instituições, órgãos e leis que buscam 

dentro do que lhe é possível garantir uma preservação da infância, atrelada a 

valores de outrora, onde o brincar era mais importante que o comprar, mas que não 

são suficientes para manter as crianças a salvo da publicidade abusiva a ela dirigida. 

 

No entanto, em que pese notória vulnerabilidade dos menores, nem todas as 

publicidades dirigidas às crianças são consideradas abusivas. Isto é, há aquelas que 

estão em consonância ao princípio da proteção integral e outras normas protetivas.  

 

Pois a dificuldade encontrada hoje esta em diferenciar a publicidade abusiva 

da publicidade infantil, pois o simples fato de ser o conteúdo publicitário destinado 

ao publico infanto-juvenil por si só não pode ser considerada abusiva, pois para isso 

deve ferir os valores éticos e morais, explorando a vulnerabilidade da criança. 

 

Ademais, por meio da análise do atual cenário, foi possível concluir que, em 

razão da hipervulnerabilidade da criança, há necessidade de regulamentação 

específica que vise tutelar os direitos dos infantes frente à publicidade, a fim de 
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equilibrar os interesses das empresas publicitárias, das crianças e de seus pais, 

regulamentando a publicidade infantil a fim de banir apenas a abusiviade. 

 

Ante todo o exposto, considerando o objetivo geral e os específicos desta 

pesquisa, pode-se dizer que estes foram atingidos. Por fim, em que pese a 

importante do tema e de suas delimitações, esta pesquisa não buscou esgotar o 

tema, pelo contrário, trata-se de um conjunto de ideias, que pode contribuir com 

outros estudos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES, Anna Karine Gurgel de Castro. Os brinquedos da TV no olhar de crianças 
dos setores populares. In: SAMPAIO, Inês, CAVALCANTE, Andréa & ALCÂNTARA, 
Alessandra, organizadores. Mídia de Chocolate. Estudos sobre a relação infância, 
adolescência e comunicação. Rio de Janeiro: E-papers, 2006. 
 
ANVISA disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29338> 
acesso em 17 fev 2017. 
 
ARIÈS, Philippe.História social da infância e da família. Tradução Dora Flaskman, 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade - ABAP - Disponível em 
< http://www.abap.com.br/pdfs/03-leis.pdf> acesso em 13 set 2016. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros.Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2008. 
 
BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 3ed, São 
Paulo, Juspodivm, 2015. 
 
BRASIL.Constituição da República Federativa do Brasil, 44. Ed. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
 
CALDEIRA, Laura Bianca. O conceito de infância no decorrer da história. Disponível 
em 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia
/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf acesso em 02 de Nov 2016. 
 
COELHO, Lucas apud SOUZA, Sérgio Augusto Guedes Pereira de. Os direitos da 
criança e os direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001. 
 
CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA – 
CONAR disponível em <http://www.conar.org.br/>, acesso em: 09 de dez. 2016. 
 
CONVEÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
disponível em <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm> acesso em: 
05 de nov. 2016. 
 
CRIANÇA, A ALMA DO NEGÓCIO  disponível em:< 

www.youtube.com/watch?v=KQQrHH4RrNc > acesso em: 05 de dez. 2016. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: Responsabilidade 
Civil. 20. ed. Saraiva: São Paulo, 2011.  
 



62 
 
 

 
 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 
Tradução de Leandro Konder. 9. ed.. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1984. 
 
FILHO, Gino Giacomini.  Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 
1991. 
 
FRANCISCO, Camila Juliana. Analise Jurídica da Publicidade Dirigida ao 
Consumidor Infanto-Juvenil. 2007. 72 f. Tese (Curso de Preparação para a 
Magistratura em nível de Especialização) – Escola de Magistratura do Paraná, 
Núcleo de Especialização. 
 
FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
disponível em <https://www.fadc.org.br/> acesso em: 07 de fev. 2017. 
 
FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA- UNICEF disponível em 
<http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf> 
acesso em: 07 de dez. 2016. 
 
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor, 7ed, Salvador: 
Juspodivm,2013. 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e, FINK, 
Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, Kazuo, JÚNIOR, 
Nelson Nery, DENARI, Zelmo.Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007. 
 
GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil 
das celebridades que delas participam. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. 
 
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média á época 
contemporânea no Ocidente. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
IDEC E IMETRO. Publicidade e Consumo. Coleção Educação para o Consumo 
Responsável.São Paulo. 2002, disponível em: 
<http://www.idec.org.br/emacao/multimidias?tema=outros-temas> acesso em: 02 de 
dez. 2016 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTICA disponível 
em:<http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/nupcialidade-e-
fecundidade.html> acesso em: 15 de fev. 2017 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTICA disponível em:< 
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-
populacao.html > acesso em: 15 de fev. 2017 

 
INSTITUTO ALANA disponível em: <http://alana.org.br/>acesso em: 15 de fev. 2017 
 



63 
 
 

 
 

LINN, Susan. Crianças do consumo: a infância roubada. Tradução Cristina Tognelli. 
São Paulo: Instituto Alana, 2006. 
 
LEI 8242/19191 disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/crian%C
3%A7alei8242.htm> acesso em: 15 de fev. 2017 
 
MACIEL, Katia Regina F. L. Andrade. et al. Curso de direito da criança e do 
adolescente: aspectos teóricos e práticos. 6ª Ed. Ver. E atual. Conforme Leis nº 
12.010/2009 e 12.594/2012. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª 
edição, Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
 
MARQUES, Tania Beatriz Iwaszko. A infância hoje. Revista Textura (ULBRA), 
Canoas. Vol. 2, nº 2, 1º semestre de 2000, p. 111 a 115. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/viewFile/685/495>, acesso em: 
12 de dez. 2016. 
 
Neves, Fabiana Junqueira Tamaoki, BERRO, Maria Priscila Soares. Os fundamentos 
da proteção a criança e ao adolescente em conflito com a lei e a aparente quebra do 
princípio da igualdade, disponível em    
<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=760068c53be11fe9> acesso em 15 de set. 
2016. 
 
PAULA, Fernanda Cintra de. Muito antes da marca: relações entre a recepção de 
publicidade e o consumo de alimentos por crianças de classes populares. 2007. 134 
f. Tese (Mestrado em Comunicação e Praticas de Consumo) – ESPM/SP, São Paulo 
 
SCHOR, Juliet B. Nascidos para compra: Uma leitura essencial para orientarmos 
nossas crianças na era do consumismo. Trad. Eloisa Helena de Souza Cabral – São 
Paulo: Editora Gente, 2009.  
 

SOUZA, Natan Amboni de.Vestuário. Relatório de Inteligência. SEBRAE, fevereiro 
de 2015. p. 1. Disponível em:  
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/
44d1af41f410d557f2485681082c8a1e/$File/5400.pdf > acesso em: 12 de fev. 2017. 
 
VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais 
Tendências nos Próximos 20 Anos. Macroplan – Prospectiva, Estratégia e 
Gestão:Agosto de 2010. p. 5-6. Disponível em 
<http://www.macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.pdf>  
acesso em 08 fev. 2017 

 
WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 14. Ed.. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
ZAGUNY, Tania.  Limites sem trauma, construindo cidadãos. Rio de Janeiro: 
Record, 2010. 
  


