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excertos  

“Já a fundamentação em torno do ‘anúncio ou promoção de venda de 
alimentos direcionada, direta ou indiretamente, às crianças’ é bastante inovadora”

“Pesquisas apontam que até por volta dos 6-8 anos a criança não possui 
habilidades para distinguir a publicidade do conteúdo de entretenimento e até 
os 8-12 anos não entende o caráter persuasivo da publicidade. Seria somente a 
partir dos 12 anos de idade que todas as crianças teriam, então, tal capacidade 
de compreensão do caráter persuasivo da publicidade”

“É de considerar-se que, legalmente, toda e qualquer publicidade voltada ao 
público com menos de 12 anos de idade, no país, já estaria eivada de nulidade 
na origem”
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recente decisão do Superior tribunal de Justiça brasileiro, proferida 
nos autos do recurso especial 1.558.086 – SP (2015/0061578-0), 
condenou a empresa Pandurata alimentos Ltda., responsável 

pela marca Bauducco, por considerar abusiva e, portanto, ilegal a prática 
comercial de direcionar publicidade ao público infantil. 

Foi a primeira vez na história do país que a mais alta corte responsável 
por dirimir questões relativas à legislação federal pronunciou-se sobre o 
tema e acolheu a tese de que o fato de a publicidade ser voltada a indivíduos 
com menos de 12 anos de idade, por si só, acarreta a sua ilegalidade.

Para tanto, a referida decisão fundamentou-se no disposto no artigo 
37, § 2º, do Código de defesa do Consumidor – Lei Federal 8.078/90 –, o 
qual assevera o seguinte:

art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
[...]
§ 2° É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da 
criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir 
o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua 
saúde ou segurança. (grifos inseridos)

Nesse sentido, é imperioso observar-se os exatos termos da ementa 
do acórdão2, proferido pelo ministro Humberto Martins, relator do caso 
perante o Superior tribunal de Justiça, mais conhecido como o “tribunal 
da Cidadania”:

Processual civil. direito do consumidor. ação civil pública. Violação 
do art. 535 do CPC. Fundamentação deficiente. Súmula 284/StF. 
Publicidade de alimentos dirigida à criança. abusividade. Venda 
casada caracterizada. Arts. 37, § 2º, e 39, i, do Código de defesa do 
Consumidor. 
1. Não prospera a alegada violação do art. 535 do Código de Processo 
Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. assim, aplica-se ao 
caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/StF. 
2. a hipótese dos autos caracteriza publicidade duplamente abusiva. 
Primeiro, por se tratar de anúncio ou promoção de venda de alimentos 
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direcionada, direta ou indiretamente, às crianças. Segundo, pela 
evidente “venda casada”, ilícita em negócio jurídico entre adultos e, 
com maior razão, em contexto de marketing que utiliza ou manipula 
o universo lúdico infantil (art. 39, i, do CdC). 
3. In casu, está configurada a venda casada, uma vez que, para adquirir/
comprar o relógio, seria necessário que o consumidor comprasse 
também cinco produtos da linha “gulosos”. 
recurso especial improvido. (grifos inseridos)

a ementa do acórdão é bastante clara ao resumir que o julgamento 
do caso teve como fundamento duas premissas, quais sejam: (i) a de que 
a publicidade dos produtos alimentícios da marca Bauducco, da empresa 
Pandurata alimentos Ltda., fora dirigida direta ou indiretamente a crianças, 
e (ii) o fato de ter havido configuração da prática de venda casada. aponta, 
assim, respectivamente, a violação aos artigos 37, § 2º, e 39, i3, do Código 
de defesa do Consumidor.

o inteiro teor do acórdão aprofunda um pouco mais tal entendimento. 
No seu voto, o ministro relator asseverou, sem deixar dúvidas, quanto ao 
tema:

É abusivo o marketing (publicidade ou promoção de venda) de 
alimentos dirigidos, direta ou indiretamente, às crianças. a decisão 
de compra e consumo de gêneros alimentícios, sobretudo em época 
de crise de obesidade, deve residir com os pais. Daí a ilegalidade, por 
abusivas, de campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem 
ou manipulem o universo lúdico infantil (art. 37, § 2º, do Código de 
Defesa do Consumidor). (grifos inseridos)

a parte da fundamentação do acórdão que dispõe acerca da venda 
casada chama menos atenção – e não será objeto do presente artigo – 
porquanto trata-se de discussão, de certa maneira, rotineira nos tribunais 
pátrios, na medida em que o artigo 39, inciso i, do Código de defesa do 
Consumidor, há muito vem sendo objeto de estudos, análises e julgados no 
país. 

Já a fundamentação em torno do “anúncio ou promoção de venda de 
alimentos direcionada, direta ou indiretamente, às crianças” é bastante 
inovadora. até então, antes do referido julgamento, casos que discutiam 
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a legalidade do direcionamento de publicidade a crianças vinham sendo 
julgados por instâncias inferiores, nos tribunais estaduais do país, sem que 
houvesse uma uniformidade de entendimento.

o fato de a corte superior pronunciar-se e resolver a questão como 
fez é, sem dúvidas, um passo relevante para uma futura uniformização de 
jurisprudência e, mesmo, do entendimento judicial e até acadêmico em 
torno da questão. É como se o Superior tribunal de Justiça tivesse falado 
a todos os julgadores do país que casos futuros que lá desemboquem terão 
semelhante resultado – ainda que não se trate, tecnicamente, de um caso 
de recurso repetitivo4.

aliás, isso foi dito durante o julgamento do recurso especial em 
comento. o ministro Herman Benjamin – insigne jurista da área do direito 
do consumidor e um dos autores do anteprojeto do vigente Código de 
defesa do Consumidor – chegou a falar expressamente que “não apenas 
para a Bauducco, mas para toda a indústria alimentícia, ponto final, 
acabou”5.

a propósito da importância que esse julgamento teve, inclusive no 
âmbito do próprio Superior tribunal de Justiça, é de se ressaltar a íntegra 
da fala do ministro Herman Benjamin durante a respectiva sessão, havida 
no dia 10 de março de 2016, em Brasília, cujo teor transcreve-se, abaixo:

“gente, eu vou acompanhar o eminente relator, e eu queria 
felicitar os eminentes advogados6 que se manifestaram, assim como 
o dr. Mário.

Não há dúvida de que este é um caso paradigmático aqui no 
Superior tribunal de Justiça porque, que eu me lembre até agora, nem 
na seção do direito privado nem aqui no direito público onde nós, 
amiúde, examinamos questões do direito do consumidor, sobretudo 
no que se refere às autuações para os órgãos de defesa do consumidor 
ou mesmo quando estas questões são veiculadas por ação civil pública 
como é este o caso.

aqui a hipótese, e daí o acerto, do voto do eminente relator, mas 
também no relator na origem que eu não conheço, mas que fez um voto 
exemplar ao adotar a posição de que aqui nós temos: uma publicidade 
abusiva duas vezes.
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Nós temos uma publicidade abusiva, como afirma o eminente 
relator na parte que ele não leu do voto, por ser dirigida à criança, e 
dirigida à criança no que tange a produtos alimentícios. e aqui, ao 
contrário do que foi dito na tribuna, não se trata de paternalismo 
sufocante nem de moralismo demais, é o contrário: significa reconhecer 
que a autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos é dos pais. E que 
nenhuma empresa comercial, e nem mesmo outras que não tenham 
interesse comercial direto, têm o direito constitucional legal assegurado 
de tolher a autoridade e o bom senso dos pais.

então este acórdão recoloca a autoridade dos pais, e, nesse sentido, 
é que poderia ser paternalista, porque põe os pais na posição que eles 
têm em relação a tudo e ainda em relação ao futuro. então este é o 
primeiro aspecto que eu queria ressaltar.

decisão sobre alimento como medicamento não é para ser tomada 
pelos fornecedores. eles podem oferecer os produtos, mas sem retirar 
a autonomia dos pais, e mais do que tudo, não dirigir esses anúncios 
às crianças e, pela porta dos fundos, de novo tolherem esta autonomia 
dos pais.

aqui, se pensarmos em termos estritamente jurídicos, é uma 
aberração porque criança não tem o consentimento jurídico capaz 
de completar o negócio jurídico, mas tem o poder de convencimento 
do berro a outros atos mais sutis, em supermercado, fora do 
supermercado; há o bullying dos outros coleguinhas, tem o bullying 
direto dos coleguinhas que têm o relógio do Shrek, e essa pobre 
criança, que os pais tentam a todo custo educar ao seu modo, 
infelizmente, não tem. 

então o primeiro ponto é este que espero que Vossa excelência, 
ao confirmar integralmente o acórdão recorrido e os fundamentos 
do acórdão recorrido, reconhece que é uma publicidade abusiva por se 
dirigir à criança.  

impressionou a linha de produtos que se chama “gulosos”, eu 
não sou religioso, mas a gula é um dos pecados, mas, vamos abstrair 
completamente o aspecto religioso porque não é disso que se trata aqui.  
Mas, no momento em que nós sofremos uma crise de obesidade, aliás, 
todos nós brigando com o peso que insiste em não nos obedecer, mas, 
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sobretudo as crianças, é de se espantar que uma publicidade como esta 
seja dirigida às crianças.

Então, repito, não se trata de moralismo demasiado, de paternalismo 
sufocante, aliás, estes foram os argumentos utilizados para questionar 
até o Supremo tribunal Federal da vedação da publicidade de tabaco, 
os mesmos argumentos. de que se havia liberdade absoluta, de que na 
verdade a publicidade de tabaco não era para estimular as pessoas a 
fumarem, era para escolher uma marca em relação à outra, todos estes 
argumentos são iguaizinhos, e é bom que a indústria alimentícia que é 
tão importante e tão séria, aliás, eu sou consumidor da Bauducco, aqui 
é um consumidor falando, acho que outros aqui também, apreciamos 
estes produtos. Mas é bom que a indústria alimentícia tenha esta 
percepção de que estes são argumentos batidos, que foram rejeitados em 
outro contexto, evidentemente que num contexto muito mais sério, da 
publicidade de tabaco. 

Também não me impressiona, ainda neste primeiro ponto, um 
outro argumento de que milhares de anúncios são feitos, são mesmo, e 
por isso a necessidade do Superior Tribunal de Justiça dizer, não apenas 
para a Bauducco, mas para toda a indústria alimentícia, ponto final, 
acabou.

e também não me impressiona mais um argumento de que não 
houve uma única reclamação, não precisa, o Código de defesa do 
Consumidor no que tange à regulação da publicidade não estabelece 
um sistema de infração de resultado, basta a infração em si mesma, ou 
melhor dizendo, a prática em si mesma para caracterizar a infração. 
e finalmente, que não houve risco à saúde e à segurança, esse não é 
o critério do Código de defesa do Consumidor, não é o único valor 
protegido pelo Código de defesa do Consumidor. o Código protege, 
sobretudo, a autonomia da vontade. E onde está a autonomia da vontade 
de uma criança? E, sobretudo uma que está na idade ainda que sente um 
apelo de um relógio do Shrek.

o segundo fundamento do ministro Humberto Martins, do seu 
voto, também é impecável, e este eu não vou dizer mais nada porque 
realmente é muito evidente. a hipótese é de venda casada, não há 
dúvida que nós temos aqui uma venda casada, e, portanto, eu estou 
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acompanhando inteiramente, Sra. Presidente, sem mais me alongar o 
voto do eminente relator que eu festejo. acho, peço se a posição do 
relator prevalecer, que este voto, esse acórdão receba ampla divulgação, 
para que fiquem marcadas essas duas práticas abusivas consideradas 
como tal pelo Código de defesa do Consumidor. Primeiro a abusividade 
marcada pelo artigo 37 § 2º: publicidade de alimentos dirigida a 
crianças, e segundo, publicidade de novo abusiva, com base no artigo 
39 também do CdC por ser venda casada.

Claro que aqui todos, e essa é minha observação final, todos 
aqui, a exceção do dr. Mário, têm filhos crescidos. Mas os netos estão 
chegando. então todos aqui, os netos estão chegando e eu acho que eu 
sou único isento mesmo porque não tenho filho, portanto, até onde sei, 
não há netos à vista.

Mas este é realmente um julgamento histórico, então eu peço 
divulgação da nossa imprensa, claro, após ouvir os eminentes colegas 
que ainda vão falar. eu acompanho o relator.” (grifos inseridos na 
transcrição)

além de um julgamento histórico, tratou-se, de fato, de um momento 
histórico na defesa, garantia e promoção dos direitos de crianças de todo 
o país, na medida em que a referida decisão, em que pese dizer respeito ao 
caso concreto que julgou, certamente terá reflexo na conduta de empresas 
em todo o território brasileiro. Cumpre notar que o referido julgamento 
veio para elucidar a correta interpretação da lei federal consumerista que 
está em vigor no Brasil há mais de 25 anos!

Mas por que nunca antes fora discutida essa questão perante o 
Superior tribunal de Justiça, se é prática corrente o direcionamento de 
mensagens publicitárias às crianças no país, especialmente, mas não só, 
pela televisão aberta de alcance nacional, presente em quase a totalidade 
dos lares brasileiros? Porque poucos notaram a dimensão da importância 
dessa temática no país. Porque a interpretação sistemática da legislação 
positivada no ordenamento normativo que conclui pela abusividade 
do direcionamento de publicidade a crianças a priori foi apresentada há 
relativamente pouco tempo, pouco mais de 10 anos7, tendo apenas sido 
alardeada e exaustivamente promovida pelo Projeto Criança e Consumo 
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do instituto alana, que, no ano de 2016, completou sua primeira década 
de atuação8. 

também porque, mesmo que seja imprescindível a observância de todas 
as regras estatuídas no Código de Processo Civil pátrio para o cumprimento 
do passo a passo do processo judicial, assim como os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, infelizmente as ações judiciais no Brasil levam 
muitos anos tramitando nas primeiras e segundas instâncias antes de os 
litígios chegarem à corte superior.

Nesse sentido, é importante notar que o caso da Bauducco ora em 
análise é originado de denúncia realizada em 16 de agosto de 2007 – ou 
seja, quase 9 anos antes do julgamento realizado pelo Superior tribunal 
de Justiça – por meio de representação9 enviada pelo Projeto Criança e 
Consumo ao Ministério Público do estado de São Paulo. 

essa representação originou, então, a propositura de ação civil pública 
por parte do Ministério Público do estado de São Paulo na data de 11 de 
julho de 200810. em primeira instância a ação teve seus pedidos julgados 
improcedentes, com ganho de causa para a Bauducco, conforme sentença 
de 23 de dezembro de 200811. interposto recurso de apelação por parte 
do Ministério Público do estado de São Paulo, o tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo reformou a decisão monocrática dando provimento à 
apelação e julgando procedentes os pedidos iniciais, nos termos do acórdão 
de 8 de maio de 201312.

referido julgamento realizado pelo tribunal de Justiça do estado de 
São Paulo, posteriormente aplaudido no julgamento do Superior tribunal 
de Justiça, foi unânime e em conformidade com o voto proferido pelo 
desembargador relator ramon Mateo Junior, que, ao final, condenou a 
Bauducco nos seguintes termos:

ante o exposto, dá-Se ProViMeNto ao apelo para julgar a ação 
Civil Pública procedente, condenando-se a apelada a não mais adotar 
prática comercial que implique em condicionar a aquisição de um bem 
ou serviço à compra de algum de seus produtos e não mais promover 
campanha de publicidade para as crianças, sem estrita observância 
das regras próprias, com a fixação da pena de multa no valor de r$ 
50.000,00, que deve ser recolhida ao Fundo especial de despesa de 
reparação de interesses difusos Lesados, caso haja descumprimento 
do preceito novamente.
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a apelada também fica condenada a indenizar a sociedade pelos danos 
difusos produzidos por seu ato ilícito, mediante o recolhimento da 
quantia de r$ 300.000,00, bastante inferior ao faturamento que obteve 
com a campanha publicitária. (grifos inseridos)

dito isso, é de se concluir que esse foi o primeiro caso a chegar ao 
Superior tribunal de Justiça, de muitos outros que lá devem aterrissar 
após semelhante lapso temporal nas primeiras e segundas instâncias do 
país, também provocados pelo Projeto Criança e Consumo ao longo desta 
última década de atuação, bem como por iniciativas outras decorrentes da 
amplificação dessa discussão legal por toda a sociedade e especialmente 
pelos órgãos do Poder Judiciário.

Vale observar que a primada atuação do Projeto Criança e Consumo 
do instituto alana ao longo da tramitação da referida ação foi bastante 
reconhecida e, no âmbito do Superior tribunal de Justiça, fundou-se no 
fato de o instituto alana ter requerido seu ingresso na qualidade de amicus 
curiae nos autos do recurso especial interposto pela Pandurata alimentos 
Ltda., o que foi deferido pelo ministro Humberto Martins em 8 de outubro 
de 201513. 

também por isso, e por ter provocado o Parquet estadual acerca da 
questão, o Superior tribunal de Justiça, no acórdão que decidiu o caso, 
finaliza com uma especial menção ao trabalho de advocacy do instituto 
alana:

dessa forma, irretocável o acórdão da origem, ao vedar que os 
responsáveis por crianças sejam constrangidos a comprar determinados 
produtos que efetivamente não desejam. Sendo oportuno trazer à 
colação o opinativo do Subprocurador-geral da república, in verbis: 
“Daí surge a correta, e oportuna, participação do INSTITUTO ALANA, 
e do Ministério Público estadual, em defesa dos direitos das crianças, 
buscando preservar, in casu, os valores que lhes são repassados por 
meio da comercialização dos produtos da recorrente, bem como dos 
reflexos causados na formação do caráter desses menores por ocasião 
da venda desses produtos” (fl. 1.449, e-StJ). 
ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. 
É como penso. É como voto. (grifos inseridos) 
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a esse respeito, vale dizer que, ao longo da última década, o Projeto 
Criança e Consumo14 – principal foco de atuação da área de Advocacy 
do instituto alana – tem liderado uma potente campanha contra o 
direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica ao público 
infantil, a qual não se resume a fomentar a discussão acerca do tema, mas, 
também, a agir junto às esferas dos poderes da república, inclusive perante 
o Poder Judiciário.

daí porque, há 10 anos, faz parte da atuação do Projeto Criança 
e Consumo o recebimento15 de denúncias feitas pela população 
acerca de publicidades ou comunicações 
mercadológicas consideradas abusivas, bem 
como o posterior encaminhamento16 de 
tais denúncias, com a devida e qualificada 
fundamentação, aos órgãos competentes 
para fiscalizar e punir eventuais abusos, tais 
como Senacon/MJ – Secretaria Nacional 
do Consumidor do Ministério da Justiça, 
Ministérios Públicos estaduais e federal, 
Procons estaduais e municipais e defensorias 
públicas.

durante todos esses anos, é imperioso 
observar, o trabalho do Criança e Consumo teve amplo apoio popular e 
de órgãos responsáveis pela fiscalização e punição de abusos na atividade 
publicitária. todo esse apoio resultou em ação e movimento, na medida 
em que o tema do direcionamento da publicidade a crianças passou a fazer 
parte da agenda nacional e ganhou as mentes e corações de muitos. Hoje 
são diversas análises realizadas na academia, por meio de trabalhos de 
pós-graduação e mesmo graduação, artigos em periódicos, manifestações 
governamentais, políticas e legislativas em torno de um assunto que chegou, 
em 2014, a ser tema de redação do maior exame de ingresso nas faculdades 
do país, o exame Nacional do ensino Médio – enem. 

Por maiores que sejam as discussões e opiniões a respeito, é certo 
que a referida decisão, de alguma forma, traduz um anseio social e um 
quase consenso existente em torno do tema, na sociedade brasileira, de 
que a criança precisa ser protegida da publicidade infantil, que lhe tem sido 
dirigida. isso porque a criança tem a sua capacidade crítica e de abstração 

O trabalho do 
Criança e Consumo 

teve amplo apoio 
popular e de 

órgãos responsáveis
pela fiscalização 

e punição de 
abusos na atividade 

publicitária

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   83 31/08/2016   10:07:58



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

84

do pensamento formada por volta dos 12 anos de idade; mistura fantasia 
com realidade até por volta dos 8 anos; atua no concreto; enxerga o mundo 
de forma lúdica e é heterônoma. 

Pesquisas apontam que até por volta dos 6-8 anos a criança não possui 
habilidades para distinguir a publicidade do conteúdo de entretenimento 
e até os 8-12 anos não entende o caráter persuasivo da publicidade. Seria 
somente a partir dos 12 anos de idade que todas as crianças teriam, então, 
tal capacidade de compreensão do caráter persuasivo da publicidade17. 

da mesma forma entende o Conselho Federal de Psicologia do país, 
o qual, no ano de 2008, apresentou seu posicionamento público acerca da 
questão em parecer18 sobre o Projeto de Lei 5.921/01 – o qual, pasmem, 
depois de 15 anos ainda tramita perante a  Câmara dos deputados sem 
qualquer expectativa temporal quanto à sua aprovação ou não –, elaborado 
pelo professor Yves de La taille: 

Se a criança coloca-se numa posição de heteronomia, é porque, por um 
lado, ela está iniciando-se às regras, aos valores e aos conhecimentos 
do mundo em que vive e, para tanto, seguir “guias” torna-se tão 
natural quanto necessário; por outro, porque sua capacidade cognitiva 
ainda não lhe permite estabelecer relações de reciprocidade, as quais 
são necessárias à autonomia.
as autonomias intelectual e moral são construídas paulatinamente. É 
preciso esperar, em média, os doze anos de idade para que o indivíduo 
possua um repertório cognitivo capaz de liberá-lo, tanto do ponto de 
vista cognitivo quanto do moral, da forte referência a fontes exteriores 
de prestígio e autoridade.
decorre do que foi rapidamente lembrado que, se interpretarmos 
“resistência mental” como a capacidade de passar mensagens alheias 
pelo crivo da crítica, temos de fato que tal resistência, na criança, 
é inferior à do adulto. Como as propagandas para o público infantil 
costumam ser veiculadas pela mídia, e a mídia costuma ser vista como 
instituição de prestígio, é certo que seu poder de influência pode ser 
grande sobre as crianças. Logo, existe a tendência de a criança julgar que 
aquilo que lhe mostram é realmente como é e que aquilo que lhe dizem 
ser sensacional, necessário, de valor, de fato possui essas qualidades.
[...]
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Voltando ao tema da publicidade infantil, decorre do que acabamos 
de ver que os anúncios podem, de fato, despertar vontades, porque 
incidem sobre a relativa inconstância dos quereres infantis. Como 
dito, é mais fácil despertar vontades em quem ainda não se fixou sobre 
quereres do que em pessoas que já possuem metas definidas. Logo, a 
resistência afetiva aos apelos publicitários corre o risco de ser fraca e, 
assim, de os anunciantes terem êxito em seduzir a criança a querer 
algo que, minutos antes de ver o anúncio publicitário, ela nem sabia 
que existia e, portanto, não desejava. tanto é verdade que, não raro, 
veem-se crianças, num primeiro momento, encantadas em receber o 
objeto cobiçado desde o momento em que o conheceram por meio 
de um anúncio e, num segundo (às vezes poucas horas depois), 
desinteressarem-se completamente. (grifos inseridos)

recente pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará 
divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça – Senacon/MJ19 juntamente com a Unesco, sobre a percepção que as 
crianças brasileiras têm acerca da publicidade em tempos de convergência 
digital, também aponta isso, ressaltando que crianças, a partir de 9 anos de 
idade, que já conseguem identificar a publicidade no intervalo comercial da 
televisão, muitas vezes não o fazem em mídias menos tradicionais, como 
na internet ou nos advergames:

Considerando esse conjunto de questões desafiadoras para o 
entendimento infantil, destacamos alguns resultados mais expressivos 
sobre o processo de compreensão das crianças, na faixa de 9 a 11 anos, 
obtidos nos grupos focais, realizados em todo o país.
Crianças, nessa faixa etária, são capazes de identificar que uma 
mensagem publicitária, apresentada em formatos mais convencionais, 
como os comerciais de 30 segundos na televisão, e/ou com abordagem 
de venda explícita – referências a preços, local de venda e/ou 
liquidações – é uma publicidade, no sentido de um discurso de venda.
a publicidade, para a maioria delas, é vista como um discurso de 
caráter informativo sobre um produto, ou seja, ela “informa”, “mostra”, 
“indica”, “avisa” sobre o artigo à venda e suas características.
algumas crianças demonstram ir além dessa leitura e ter desenvolvido 
algum entendimento acerca da natureza persuasiva do discurso 
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publicitário, qualificando-o como um discurso voltado para “induzir”, 
“convencer”, “fazer comprar”.
as diferentes leituras são reveladoras de distintos níveis de 
entendimento dos processos comunicacionais pelas crianças 
salientado em estudos anteriores.
em seus depoimentos, elas sinalizaram recorrer a distintos 
marcadores para identificá-la, tais como: a localização no conjunto 
da programação ou na tela; a existência de um produto à venda/um 
lançamento; a menção à liquidação e/ou ao preço dos produtos; [...].

Como disse Solange Jobim e Souza20, “lamentavelmente, o que temos 
observado é que as crianças são presas fáceis da publicidade. embora 
possam estabelecer um diálogo próprio com as coisas do mundo, a 
massificação publicitária condiciona seu desejo”.

de fato, o maior acerto da decisão do Superior tribunal de Justiça 
está na admissão dessa hipervulnerabilidade infantil – tão alardeada 
e comprovada pelas pesquisas e pelos especialistas em infância e em 
desenvolvimento infantil – perante essa relação de consumo que se 
estabelece quando o fornecedor faz uso da publicidade ou da comunicação 
mercadológica anunciando seus produtos ou serviços a um público com 
menos de 12 anos de idade, na maioria das vezes, com a tripla intenção 
de cativar o consumidor mirim do presente, o consumidor adolescente ou 
adulto do futuro e o maior propagador das mensagens comerciais dentro 
da família, a criança promotora de vendas que tem um poder de influência 
nas compras da família que chega a 80% em alguns casos21. 

essa hipervulnerabilidade torna-se ainda mais expressiva quando 
a relação de consumo diz respeito a publicidades ou comunicações 
mercadológicas que anunciam produtos alimentícios ou bebidas de baixo 
valor nutricional, como é o caso em análise, cujo consumo em excesso e 
com habitualidade acarreta sobrepeso e até obesidade infantil, a qual, a 
seu turno, é a porta de entrada das doenças crônicas não transmissíveis, 
maior causa de mortalidade no país. É a publicidade sendo uma das partes 
responsáveis por um problema grave de saúde pública no país: o Brasil já 
conta com 15% de crianças obesas e 30% de crianças com sobrepeso22.

o artigo “a publicidade de alimentos dirigida a crianças e a saúde das 
futuras gerações”23 bem lembra o seguinte:
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Há evidências de que a comercialização de alimentos e bebidas não 
alcóolicas influencia conhecimentos, atitudes, crenças e preferências, 
ainda mais do público infanto-juvenil. as indústrias alimentícias 
competem para a venda de produtos com campanhas publicitárias 
para a divulgação de produtos com elevada densidade energética, para 
a produção de novos produtos, de porções maiores e de produtos que 
alardeiam serem benéficos para a saúde. embora sejam potencialmente 
causadores de obesidade, esses alimentos aparecem nas mensagens 
publicitárias atrelados à saúde, à beleza, ao bem-estar, à juventude, à 
energia e ao prazer e a conceitos de ascensão social, de pertencimento 
e de diversão.

Não por outra razão que a comunidade internacional já se pronunciou 
sobre o tema, recomendando fortemente que os países adotem regulações 
mais rigorosas e mesmo proíbam por completo o direcionamento a crianças 
de publicidade de produtos alimentícios com excesso de sódio, açúcar e 
gorduras e de bebidas de baixo valor nutricional. 

Nesse sentido, a organização Pan-americana de Saúde, em seu 
documento “recomendações da Consulta de especialistas da organização 
Pan-americana da Saúde sobre a Promoção e a Publicidade de alimentos 
e Bebidas Não alcoólicas para Crianças nas américas”24, recomenda aos 
estados das américas:

Recomendação 2
o objetivo das políticas deverá ser reduzir a exposição das crianças à 
promoção e à publicidade de alimentos ricos em gordura, açúcar ou 
sal de forma a proteger e promover a saúde infantil. a meta definitiva 
é reduzir o risco à saúde infantil causado pelo marketing de alimentos.
Fundamento lógico
esta recomendação está de acordo com o Conjunto de recomendações 
da oMS.

Mais recentemente, nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça – Senacon/MJ25 tratou da publicidade voltada ao 
público infantil nos espaços escolares e também de produtos alimentícios, 
ressaltando que

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   87 31/08/2016   10:07:59



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

88

a publicidade de alimentos, especialmente daqueles com baixo valor 
nutricional e/ou acompanhados de brindes (ou com promoções 
que demandem a aquisição de muitos produtos para a obtenção de 
brinde ou de coleção de produtos) deve ser considerada especialmente 
abusiva, por violar também o direito à saúde da criança e estimulá-
las a adotar comportamento de consumo que coloque em risco a sua 
saúde e segurança, nos exatos termos exemplificados no artigo 37, § 2º.

e concluindo:

diante de todo o exposto conclui-se que é fundamental que a 
publicidade dirigida às crianças seja abolida dos ambientes escolares, 
tendo em vista a vedação legal que se depreende dos artigos 37, § 2º, e 
39, iV, do Código de defesa do Consumidor, o que deve ser objeto de 
atuação dos órgãos de defesa do consumidor. 
ao mesmo tempo, em atenção desses mesmos dispositivos legais, 
para a plena proteção dos direitos das crianças consumidoras, a 
oferta e publicidade de produtos alimentícios cujas características e 
composição possam representar risco à saúde desse público, seja a 
partir de seu consumo excessivo ou pela presença constante em seus 
hábitos alimentares, como é o caso dos alimentos ultraprocessados, as 
bebidas de baixo valor nutricional e alimentos com elevadas taxas de 
gorduras, óleos, açúcar, aproveitando-se da ignorância, da deficiência 
de julgamento, da falta de experiência e da hipossuficiência das 
crianças devem ser objeto de controle e atuação dos órgãos de defesa 
do consumidor.

Sobre a questão da imperiosa atuação do estado na fiscalização, 
punição e coibição da publicidade que se dirige às crianças com o intuito 
de convencê-las ao consumo de produtos alimentícios ultraprocessados, 
João Lopes guimarães Junior26 bem sustenta tal legitimidade também pelo 
seguinte fundamento:

o filósofo inglês John Stuart Mill (1806-73) estabeleceu um dos 
princípios que fundamentam o liberalismo, inclusive a liberdade de 
expressão. o princípio do dano fixa condição para que a interferência 
estatal sobre a liberdade humana seja aceitável na conhecida fórmula: 
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“o único propósito pelo qual pode ser exercido com pleno direito 
o poder sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, 
contra a vontade deste, é o de prevenir o dano a outros”. a imposição 
de restrições às empresas na veiculação de publicidade que pode 
estimular hábitos alimentares não saudáveis legitima-se, segundo essa 
lógica, na prevenção de danos às crianças. além disso, se por lei as 
crianças “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil” (Código Civil), elas não deveriam ser alvo de indução ao 
consumo por meio de estratégias que se aproveitem de sua deficiência 
de julgamento e experiência, proibidas pelo Código do Consumidor.

de fato, se as crianças não conseguem distinguir entre publicidade e 
conteúdo de entretenimento quando muito novas e, mesmo já maiores, 
quando conseguem fazer tal distinção, ainda não são plenamente capazes, 
por conta do estágio peculiar de desenvolvimento em que se encontram, 
de compreender a estratégia persuasiva das mensagens publicitárias e 
comerciais, certo é que estas estão valendo-se daquilo que o legislador 
consumerista chamou de “deficiência de julgamento e experiência”.

Por isso, é de considerar-se que, legalmente, toda e qualquer 
publicidade voltada ao público com menos de 12 anos de idade, no país, já 
estaria eivada de nulidade na origem. É também dessa forma como pensa 
Vidal Serrano Nunes Junior27:

Assim, toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil parece 
inelutavelmente maculada de ilegalidade, quando menos por violação 
de tal ditame legal. [...]
Posto o caráter persuasivo da publicidade, a depender do estágio de 
desenvolvimento da criança, a impossibilidade de captar eventuais 
conteúdos informativos, quer nos parecer que a publicidade comercial 
dirigida ao público infantil esteja, ainda uma vez, fadada ao juízo de 
ilegalidade.
Com efeito, se não pode captar eventual conteúdo informativo e não 
tem defesas emocionais suficientemente formadas para perceber os 
influxos de conteúdos persuasivos, praticamente em todas as situações, 
a publicidade comercial dirigida a crianças estará a se configurar 
como abusiva e, portanto, ilegal. (grifos inseridos)

reViSta LUSo # 23 - SeteMBro 2016 - ProNta.indd   89 31/08/2016   10:07:59



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 23 | SETEMBRO 2016

90

Para além do disposto do artigo 37, § 2°, do Código de defesa do 
Consumidor, é de se ressaltar que tal entendimento resulta de uma 
interpretação sistemática que envolve também o preceito constitucional 
previsto no artigo 227, caput, da Constituição Federal:

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.

referido dispositivo apresenta uma série de conceitos importantes 
para a presente reflexão na medida em que preceitua a responsabilidade 
compartilhada entre família, sociedade e estado no cuidado e proteção das 
crianças, especialmente no tocante à consecução dos seus direitos humanos 
fundamentais previstos tanto nesse citado dispositivo quanto no próprio 
artigo 5o da Constituição Federal. 

o art. 227 também apresenta o conceito de absoluta prioridade para os 
entes mencionados – crianças, adolescentes e jovens –, chamando a atenção, 
dessa forma, para o fato de que em toda a carta magna é tão somente 
nesse dispositivo que há a previsão de tal garantia. ou seja, o legislador 
constitucional ouviu a voz da sociedade e na chamada constituição cidadã, 
emergida de um período pós-ditatorial, escolheu sermos uma nação que 
coloca a criança em primeiro lugar.

Marcelo Sodré28, a esse respeito, elucida:

a Constituição Federal, quando se refere à proteção da criança, utiliza 
uma forte expressão: com absoluta prioridade (artigo 227, caput). esta, 
escrita na Constituição de forma explícita, fixa uma regra clara: a 
proteção da criança é prioridade e impõe-se diante de outros direitos 
previstos na própria Constituição. Não se trata aqui de um princípio 
sujeito à composição com outros princípios constitucionais, mas de 
regra constitucional vinculante. Não existe necessidade de pensar 
em como trabalhar, no caso concreto, a ponderação entre os dois 
princípios, mas de antepor um princípio (liberdade de expressão) a uma 
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regra constitucional expressa (proteção da criança). Não existe choque 
entre princípio e regra, devendo ser aplicada a regra constitucional 
vinculante: a proteção da criança tem prioridade absoluta. Não é 
necessário ponderar. Porém, mesmo àqueles que defendem tratar-se 
de dois princípios – liberdade de expressão e proteção da criança –, 
a própria legislação oferece o instrumento da ponderação: a absoluta 
prioridade da criança.

daí a enorme importância do posicionamento exarado pelo Superior 
tribunal de Justiça no âmbito de toda essa discussão, que perpassa o Poder 
Judiciário, mas também o Poder executivo – com suas decisões de cunho 
administrativo –, o Poder Legislativo – que abarca mais de uma centena 
de projetos legislativos sobre o tema, todos com o objetivo de fortalecer a 
legislação vigente, de modo a torná-la mais expressamente restritiva –, e 
ainda a sociedade, as famílias e os indivíduos. 

É um tema atual, que carrega no seu bojo algumas discussões de fundo 
muito mais amplas e profundas, tais como a razão de ser e os limites do 
sistema capitalista que se convencionou como a única possibilidade na 
imensa maioria dos países ocidentais e os quereres das pessoas para seus 
entes queridos e para sua própria vida. 

Sobre o tema, Ladislau dowbor29 afirma que “o consumismo infantil, 
portanto, não constitui um sistema à parte; as crianças estão inseridas no 
sistema adulto e no sistema econômico em geral”, concordando que “é 
claro que é covarde o assédio comercial dirigido a crianças, que têm menos 
defesas”, mas olhando para o sistema macro traz uma esperança de que 
determinadas mudanças possam melhorar não só a vida das crianças, mas 
de todos os habitantes do planeta:

a realidade é que enfrentamos, nessa reorientação dos rumos do 
planeta, interesses cristalizados que reproduzem o imobilismo e 
a impotência institucional. Quando o próprio Fórum econômico 
Mundial em davos apresentou o dramático relatório da oxfam sobre 
a desigualdade ou quando os sucessivos g20 e g8 colocam em pauta o 
controle dos paraísos fiscais, mas nada acontece, temos um problema 
de governança, o chamado governance gap, que nos leva a assistir de 
camarote, no luxo de inúmeros estudos das próprias Nações Unidas, 
à catástrofe em câmera lenta. de certa maneira, não é apenas a forma 
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como tratamos as crianças hoje que está em questão, mas o mundo 
que lhe deixamos.
Nesse sentido, precisamos apresentar às crianças o mundo realmente 
existente, inclusive as dificuldades que temos, como adultos e 
instituições, de enfrentar as dinâmicas críticas. Se considerarmos 
que 97% dos domicílios têm televisão e que as crianças assistem a ela 
mais de duas horas por dia, não seria o caso de as grandes redes, que 
constituem concessões públicas, informarem e formarem a visão de 
sustentabilidade em vez de aprofundar os dramas pela publicidade e 
pelo conteúdo dos programas?
Muitas pessoas estão se conscientizando, inclusive porque os desafios 
avolumam-se. Muita gente está lutando pelas indispensáveis mudanças 
institucionais. Nosso papel, aproveitando o debate sobre o consumo 
infantil, é dar à nova geração instrumentos não só para se proteger 
da invasão consumista, mas para assumir um papel crescente a fim 
de agarrar o bastão nesse revezamento entre gerações. esperanças há, 
mas a janela do tempo está se fechando rapidamente.

Nenhuma decisão judicial ou legislação, por mais rigorosas que 
venham a ser, no âmbito do direcionamento da publicidade às crianças, 
com efeito, terá o condão de alijar os pequenos do mundo do consumo 
ou da sociedade capitalista em que estamos todos inseridos. Nem é essa a 
intenção, colocar as crianças em alguma bolha que se supusesse protetiva. 
ao revés, o que se almeja é permitir que a criança vivencie cada fase do 
seu desenvolvimento de forma plena, sem o assédio consumista precoce, 
a fim de que ganhe robustez antes de se ver diante de apelos tão sedutores 
e irresistíveis, para que, com a devida maturidade, tenha, então, liberdade 
para fazer suas próprias escolhas, da maneira que lhe convir, também com 
o devido conhecimento sobre as necessidades do planeta.

a ideia é que uma infância livre dos apelos publicitários – hoje quase 
onipresentes na vida das crianças –, em que sua dignidade humana seja 
inteiramente respeitada e protegida, tal qual todos os seus direitos humanos 
fundamentais, possibilite o crescimento e o desenvolvimento das crianças 
na sua plenitude. Que no futuro ao serem perguntadas do que mais gostam, 
se brincar ou comprar, não tenham dúvidas e elejam o brincar como a 
principal e mais almejada atividade de sua vida. Que o consumo deixe de 
mediar as relações afetivas dos pequenos, os quais estão ainda em formação 
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de seus valores, moral e ética. Que para ser não precisem ter. Que não 
queiram parecer, mas sejam. 

acerca dessas questões, ana olmos30 presenteia-nos com sua profunda 
reflexão: 

“Quando é educada para o consumo, a criança constrói valores a 
partir de modelos que lhe são apresentados como ideais, nesse caso, 
por uma sociedade que valoriza quem tem poder de compra e exclui 
quem não tem acesso aos bens de consumo. 

[...]
Quanto mais intenso o bombardeio de estímulos pelos meios, mais 

massiva a adesão e a indução do jovem à necessidade de consumir, 
partindo do papel central que a mídia exerce ao pressionar todos, desde 
pequenos, a comprar, comprar e comprar.

 [...]
tudo isso tem consequências profundas. o mercado não é somente 

algo externo ao jovem, algo que atua de fora para dentro. ele é uma 
representação no mundo mental das crianças e adolescentes que foram 
conquistados emocionalmente para as exigências das diversas ‘utopias 
de adequação’, pois é preciso identificar-se com um grupo.

a busca por um ideal inalcançável (corpo perfeito, capacidades 
ilimitadas, acesso aos bens de consumo etc.) ancora-se na sensação de 
vazio, de inadequação, de vergonha de si. o objeto da vergonha varia, 
mas o sentimento é o mesmo.

[...]
a experiência de não estar adequado é vivida no espaço simbólico. 

Por isso é tão devastador o ataque à imagem que ele tem de si mesmo e 
tão violenta a pressão contra si próprio.

É nesse ponto que o mercado aborda crianças e adolescentes por 
meio da publicidade, oferecendo ao jovem consumidor o produto 
certo para tal adequação e alívio de angústia, atendendo às minorias 
portadoras de poder aquisitivo. grifes confundem-se com identidades 
na tentativa de lidar, amainar ou eliminar a vergonha de si. objetos 
adquirem características humanas e declaram quem é aquele jovem 
que os possui. o consumo acena com o preenchimento dos desejos, 
das ausências e dos vazios, da sensação de desamparo.”
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Por tudo isso, exaltamos o absoluto acerto do julgamento do Superior 
tribunal de Justiça, que acena com uma luz no fim do túnel a mostrar 
a possibilidade de um real e vitorioso enfrentamento dessa prática 
tão perniciosa para a construção das bases sobre as quais se firma o 
condutor social. especialmente para a parcela da sociedade que vive na 
miséria e com pouco ou quase nenhum acesso à saúde, educação, cultura, 
entretenimento, esporte, alimentação, lazer e proteção contra todo o tipo 
de violência e opressão, fatores determinantes para fazerem o contraponto 
ao vazio causado e fomentado pela publicidade que fala com pessoas que 
estão em peculiar fase de desenvolvimento biológico, físico, mental e 
psíquico. 

É, com efeito, histórico e paradigmático.

Notas

1. isabella Henriques. advogada, Mestre em direito das relações Sociais – direitos 
difusos e Coletivos – pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora do 
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editora Saraiva, e autora de diversos artigos sobre temas relacionados a consumo, 
comunicação, direito e infância. É diretora de Advocacy do instituto alana e 
coordenadora do Projeto Criança e Consumo www.criancaeconsumo.org.br.
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5. Parte do julgamento pode ser ouvido no áudio que está reproduzido em: http://
criancaeconsumo.org.br/acoes/pandurata-alimentos-bauducco-promocao-gulosos-
shrek/ (visualizado em junho/2016)

6. Na ocasião, representando o instituto alana, na qualidade de Amicus Curiae, dra. 
daniela teixeira realizou brilhante sustentação oral perante a Corte.

7. dissertação de mestrado intitulada ‘a publicidade abusiva em face da deficiência 
de julgamento e experiência da criança’, de autoria de isabella Vieira Machado 
Henriques, orientada pelo professor Sérgio Seiji Shimura, São Paulo, ano 2005, que 
pode ser acessada na íntegra na Biblioteca da PUC/SP pelo link: http://aleph50018.
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10. a qual pode ser lida pelo link: http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/
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uploads/2007/07/decisao_aCP.pdf (visualizado em junho/2016)
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13. Conforme decisão: http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2007/07/3.- 
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19. http://www.defesadoconsumidor.gov.br/images/manuais/publicidade_infantil.pdf 
(visualizado em junho/2016)
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