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RESUMO 

 

  

A pesquisa surgiu da necessidade de enfrentamento da legitimidade da intervenção estatal na 

regulamentação da publicidade infantil. O tema, ainda que de grande relevância social e 

jurídica, não tem sido adequadamente conduzido no ambiente político, principalmente sob o 

argumento de que haveria no balizamento publicitário uma postura paternalista do Estatal e de 

censura. Proclama-se que se estaria interferindo na autonomia privada dos indivíduos na 

escolha do objeto de consumo. Na investigação desenvolvida partiu-se do reconhecimento da 

superação do conteúdo da autonomia da vontade, gestada nos séculos XVIII e XIX, e pelo 

advento, na pós-modernidade, da autonomia privada, conceito que remodelou a centralidade 

da liberdade como elemento absoluto. Investigou-se a localização desse novo conceito, 

concluindo por associá-la a outorga estatal para a criação de relações jurídicas, numa 

perspectiva positivista do Direito. E no âmbito das relações de consumo há um maior 

dirigismo estatal, guiado a partir da identificação de desequilíbrio entre as partes, quando em 

situações de vulnerabilidade. As nuanças da sociedade de consumo instalada no século XX 

provocaram ainda maiores desencontros de forças entres os indivíduos. Muitas são as 

artimanhas desenvolvidas para a sustentação da economia, razão pela qual se dedicou um 

capítulo para a compreensão e projeção dos efeitos dessa sociedade, especialmente nas 

crianças. A identificada hipervulnerabilidade infantil acaba demandando uma postura ainda 

mais protetiva pelo Estado, sociedade e mercado, servindo de fundamento à legitimidade de 

restrição no conteúdo publicitário a esse público específico. Alcançou-se, diante da desenhada 

estrutura constitucional, cuja pedra de toque é a dignidade humana, a conclusão de que, mais 

do que legítima, a regulamentação da publicidade infantil é necessária ao desenvolvimento 

pleno da criança. 

Palavras-chave: Autonomia privada. Sociedade do consumo.  Publicidade infantil.  

 
 



     

ABSTRACT 
 

 

This work derived from the need to address the need and legitimacy of state intervention in 

the regulation of children's advertising. The theme, although of great social and juridical 

relevance, has not been adequately conducted in the political environment; it is argued that 

this limitation of the advertisement industry could cause a State paternalistic stance and 

censorship. It is also said that the regulation could interfere in the private autonomy of the 

individuals in the choice of the object of consumption. This research was based on the 

recognition of the overcoming of the content of the autonomy of will, coined in the 18th and 

19th centuries, and the advent of private autonomy in postmodernity, a concept that reshaped 

the centrality of freedom as an absolute element. The location of this new concept was 

investigated, and we came to the conclusion to associate it with the state grant for the creation 

of legal relations, in a positivist perspective of the Law. And, within the scope of consumer 

relations, there is a greater state influence guided from the knowledge that there is unevenness 

between the parties in situations of hypervulnerability. The nuances of the consumer society 

established in the 20th century led to even greater misunderstandings among individuals. 

There are many ruses developed to sustain the economy, which is why a chapter was 

dedicated to understanding and projecting the effects of this on society, especially on children. 

The so-called child hypervulnerability ends up demanding an even more protective stance by 

the state, society and the market, serving as basis for the legitimacy of restriction of the 

advertising content to this specific audience. The constitutional structure, whose touchstone is 

human dignity, helped reach the conclusion that, more than just legitimate, the regulation of 

children's advertising is necessary for the full development of the child. 

Keywords: Private autonomy. Consumer society. Children's advertising. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A forte presença da mídia na vida social e cultural é uma característica central dos 

tempos da pós-modernidade, onde há uma velocidade da circulação de informações. A 

normatização brasileira demonstra um descompasso em relação ao controle da publicidade, 

mais notadamente na faixa etária infantil. Fatores desse quadro são conhecidos, sendo, de 

maneira geral, resultante do identificado desinteresse político no debate e pela forte 

resistência das empresas do setor quanto à adoção de marcos regulatórios adequados. 

O tema da regulação da publicidade infantil tem grande repercussão jurídica na 

medida em que aborda uma insistente tensão entre liberdade, muito própria dos regimes 

constitucionais democráticos, e intervenção estatal em campo do Direito Privado, 

notadamente no exercício da autonomia privada dos indivíduos. 

A temática guarda assim importante interesse social e jurídico na medida em que 

associa ao debate a peculiar condição das crianças, que vivenciam um momento de formação 

e desenvolvimento. São elas, portanto, naturalmente mais vulneráveis de que os adultos. De 

outro lado, as crianças ganham na contemporaneidade o reconhecidamente como um novo e 

específico sujeito de direito, com necessidades peculiares de proteção estatal, das famílias e 

da sociedade. 

Por esse motivo é que se discute cada vez mais os precoces e graves problemas 

relacionados aos excessos do consumismo, tais como: obesidade infantil, erotização precoce, 

consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, violência, dentre outros, razão que 

reforça a relevância do tema e interesse da sociedade jurídica e coletividade em geral.  

No presente trabalho pretende-se investigar, a partir da pós-moderna perspectiva da 

sociedade de consumo, em que medida o Estado tem legitimidade para, restringindo a 

autonomia privada dos indivíduos, regular a publicidade destinada ao público infantil. Nesse 

enfrentamento inclui-se a análise da realidade normativa do tema, identificando se já há na 

ordem jurídica brasileira ingerência estatal bastante ao tratamento adequado da matéria.  

A investigação é circundada, essencialmente, pelo dever do Estado em proteger as 

crianças e adolescentes, conduzindo-o, na assumida posição de agente normatizador, a uma 

atuação mais incisiva nas relações entre os fornecedores e consumidores. O compromisso 
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estatal precisa ser, nesse contexto, harmonizado à liberdade do mercado e da autonomia 

privada dos indivíduos.  

Diante desse cenário, exsurge o problema da tensão entre a liberdade de promoção de 

produtos destinados ao público infantil e a condição específica desse consumidor, como 

sujeito especial frente ao consumidor “padrão”, presumido absolutamente como vulnerável 

pela principal lei consumerista, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor.  

Inicialmente, a pesquisa partirá de uma análise teórica das correntes filosóficas do 

positivismo e naturalismo. Utilizando-se do método dedutivo, procurou-se estabelecer um 

enquadramento cientificamente embasador da autonomia privada, conceito essencial dentro 

da presente investigação. E a partir disso concluir pela necessidade coexistencial das figuras 

do Estado e sociedade. Essa resposta conduz a uma maior ou menor aceitação da ingerência 

do ente político na vida social, graduando-se, a partir dessa opção filosófica, o nível de 

liberdade que os indivíduos ostentam dentro de sua coletividade. 

A razão pela qual se traçou esse caminho é a falta de preocupação de boa parte da 

doutrina em situar cientificamente o conceito dessa autonomia, chegando muitas vezes a tratar 

como expressão equivalente à “autonomia da vontade”. Por esse motivo é que se fez nesse 

trabalho, de modo instrutório, a opção pelo percurso entendido como mais coerente e ajustado 

a um resultado a que se pretenda chegar mais adiante, no exame do capítulo terceiro. 

No segundo capítulo, quando da abordagem a respeito da sociedade moderna, 

apelidada de “Sociedade de Consumo”, manterá a pesquisa a metodologia dedutiva, 

construindo-se as premissas para o enfrentamento do problema central do trabalho, que é a 

intervenção estatal na regulação da publicidade infantil. Dentro dessa fase vivenciada pela 

pós-modernidade é preciso investigar de que maneira a publicidade assume um papel de 

relevante agente fomentador da economia. 

Nessa parte do trabalho, a pesquisa recorrerá a uma investigação sociológica das 

relações modernas das pessoas com os bens de consumo e as novas peculiaridades da vida em 

sociedade. As obras dos sociólogos Baudrillard e Bauman, autores contemporâneos e com 

teorias que dialogam entre si, servem bem ao propósito de permitir uma compreensão do 

funcionamento das artimanhas publicitárias dentro desse modelo de sociedade, em que a 

economia é circundada quase que exclusivamente pelo consumo.  
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Finaliza-se o capítulo com a projeção dos efeitos da sociedade de consumo no 

desenvolvimento das crianças, que assumiu contemporaneamente um relevante papel na 

economia. A sociedade de consumo, portanto, mantêm-se atenta ao potencial financeiro do 

público infantil no mercado consumidor. 

No terceiro capítulo, pretende-se construir um percurso metodologicamente coerente 

à resposta de algumas questões tais como: Seria legítima a intervenção do Estado na 

publicidade infantil, regulando de que modo ela deve ser produzida? 2. Já existem 

instrumentos normativos, públicos ou privados, suficientes a uma regulamentação eficiente da 

publicidade infantil no Brasil? 3. A (hiper)vulnerabilidade infantil seria suporte valorativo 

suficiente a uma interferência do Estado na autonomia privada das famílias consumidoras ?  

A solução da pesquisa para as indagações propostas demandou a utilização das  

premissas fixadas nos dois capítulos anteriores; ou seja: a primeira seria da opção pela base 

positivista da autonomia privada, onde é o Estado que tem o poder normativo e que apenas 

“autoriza” o indivíduo a, dentro de um limite, traçar suas relações jurídicas e negociais; a 

segunda premissa seria de que na sociedade de consumo há incremento no desequilíbrio de 

forças entre as partes da relação jurídica de consumo e, ao mesmo tempo, uma mitigação da 

vontade plena de escolhas por partes dos indivíduos, notadamente no público infantil, diante 

da transformação do consumo em imposição social e cultural. 

A forma de pesquisa bibliográfica foi a utilizada na construção de um trabalho 

que almejou a solidez científica e metodológica. Sempre que necessário, buscou-se diálogo 

como outras ciências, notadamente das ciências sociais e da psicologia, imprescindíveis 

quando da abordagem de comportamentos humanos.  
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 CAPÍTULO I  

AUTONOMIA PRIVADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS SOBRE A AUTONOMIA PRIVADA 

 

Neste primeiro capítulo da pesquisa, optou-se por trabalhar preliminarmente algumas 

premissas metodológicas quanto aos fundamentos teóricos da autonomia privada. Isso se 

justifica pela identificação, em grande parte da doutrina, de um descompromisso científico e 

filosófico dos seus fundamentos e conteúdo. Tal constatação poderia comprometer o debate 

sobre o impacto da publicidade infantil em face de uma expressão desacompanhada de um 

seguro rigor conceitual. 

A autonomia privada tem posição de centralidade dentro do estudo do Direito 

Privado. A partir dela é que se traduz a ideia de que os indivíduos sejam senhores de suas 

vontades, alcançando, por sua força, o poder de regulamentação jurídica da sua vida. O ser 

humano, no exercício de suas escolhas, traçaria os caminhos conduzidos por sua vontade.  

Num retrospecto histórico, a concepção de autonomia, até então da chamada da 

“vontade”, tem raízes quando na história se combateu a tirania do Estado. Surgiu, em 

contraposição aos abusos dos detentores do poder, num movimento pela valorização do ser 

humano. Pugnava-se pela promoção da liberdade e o reconhecimento da vontade, como 

desdobramento claro dessa condição.  

A Revolução Francesa, nesse contexto histórico, marcou profundamente o 

desenvolvimento do respeito ao ser racional, onde se identificou um franco combate entre a 

opressão e liberdade. Por isso nos séculos XVIII e XIX o poder de os particulares gerir seus 

interesses adjetivava a autonomia individual como “autonomia da vontade”. Refletia, nesse 

contexto, a capacidade humana de decidir sobre o seu próprio destino e suas próprias opções 

pessoais. Essa ideia e expressão surgiram, precipuamente, no Livro “Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes”, obra de Immanuel Kant (1785). Aponta-se, assim, a origem dessa 

terminologia na obra do filósofo alemão. 

A sedimentação do termo “autonomia”, com a sua respectiva base teórica, ganha, 

portanto, especial importância no seio do Direito Privado, onde o elemento “vontade” 

manifesta-se como meio de exercício dessa liberdade de escolha jurídicas e as suas 
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despertadas consequências. E é essa autonomia, conduzida por essa vontade, que substancia a 

matéria-prima das relações jurídicas intersubjetivas.  

De conseguinte, ao sujeito seria atribuída a possibilidade de criar situações de direito 

subjetivo, pessoais ou reais. Manifesta-se, precipuamente, no campo do direito contratual, 

onde o contrato é, por excelência, o instrumento da iniciativa privada. Assim, é em torno do 

conceito de autonomia, hoje qualificada como “privada”, que toda dogmática do contrato se 

estrutura. O contrato aparece, pois, como desdobramento direto dessa autonomia, redundando 

no meio pelo qual ela se manifesta e se realiza. 

O objetivo dessa primeira parte do presente capítulo é, a partir do método dedutivo, 

situar a autonomia privada como produto de uma concepção monista do Direito, ou, de outro 

lado, extraí-la de um pluralismo das fontes jurídicas. Identificar, portanto, a localização dessa 

autonomia sob uma perspectiva de que a considera como fruto do próprio indivíduo, e, assim, 

estaria localizada dentro da sociedade. Nessa opção, ter-se-ia de afastar a sociedade como 

conceito coexistencial ao de Estado, alocando a autonomia dentro dessa organização social.  

Ou, de outro lado, identificar o surgimento da sociedade apenas a partir da 

configuração da figura estatal e, por conseguinte, do Direito, como sua elaboração normativa. 

A autonomia privada, nessa opção, revelar-se-ia como uma “autorização” do Estado, como 

legitimo e único produtor de normas autônomas, para que o indivíduo exerça a sua 

manifestação de vontade, dentro dos limites prescritos antecipadamente.  

Numa análise centrada nas origens justificadoras do Direito, pretende-se investigar se 

o indivíduo só pode fazer o que o Estado autoriza (numa visão a partir do positivismo 

kelseniano), ou se é a sua vontade (numa perspectiva jusnaturalista), servindo-se dos negócios 

jurídicos como expressão normativa bastante de per si, que conduz e faz surgir suas 

obrigações e direitos em sociedade. 

1.1.1 Autodeterminação, autonomia da vontade e autonomia privada 

A particularização de três termos relacionados à vontade, como elemento de escolhas 

individuais, é relevante ao desenvolvimento do trabalho, à medida em que permite uma 

clareza e coerência no uso dessas expressões. É que, apesar de guardarem alguma relação, não 

podem elas ser confundidas. E se registra isso pois não raro são tratadas como sinônimos. 

Seriam: autodeterminação, autonomia da vontade e autonomia privada. 
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Autodeterminação mantém sua significação associada a escolhas e poder do 

indivíduo na gestão de sua vida, conduzindo-a segundo as suas preferências.1 Dessa sorte, 

significaria dizer que a autodeterminação permitiria “as escolhas individuais quanto à 

ideologia, ao partido político, à religião, à dita opção sexual e ao direito de renunciar à própria 

vida”2. Teria um sentido mais amplo que os de autonomia da vontade e autonomia privada.  

No exercício da autodeterminação, o indivíduo não se submete necessariamente a 

implicações jurídicas, como por exemplo, a opção, dentre tantos outras, pela torcida a 

determinado clube de futebol. Ela representa a liberdade individual de apreciar valores de 

diversas naturezas e, pautando-se neles, autodeterminar-se como ser humano. Por isso é que 

não cabe a ela discussão a respeito de sua localização. Essa, de antemão, está fora do alcance 

do Estado, já que nela não se encontram desdobramentos jurídicos. 

A autonomia da vontade, projetada sob o influxo jusnaturalista, representava uma 

permissão para o indivíduo decidir se quer ou não estabelecer obrigações. Era fruto peculiar 

do paradigma Liberal, onde houve um afastamento do Estado para que os indivíduos 

externassem a sua racionalidade com maior plenitude. E assim traduziria a ideia da vontade 

como verdadeira fonte dos direitos e o contrato a forma pela qual ela se materializava. 

Caberia ao contratante dispor, ao seu alvedrio, a sorte de como a sua vontade seria 

corporificada.  Ao Estado restaria apenas a responsabilidade de garantir a execução daquilo 

que tenha sido firmado pelas partes, garantindo-se o pacta sunt servanda.3 

A intervenção estatal era, nesse contexto histórico, repelida com veemência pela 

sociedade, sendo a lei, como produto do Estado, apenas instrumento de proteção da vontade 

individual. Por isso, conforme a compreensão de BATTIFOL, a lei não atuaria no processo 

senão para impor àquilo que foi livremente convencionado pelos indivíduos.4 A ausência 

estatal a essa época era lastreada no pressuposto de igualdade entre os indivíduos. 

                                                            
1 MALFATTI, Alexandre. Liberdade contratual. In: LOTUF O, Renan (Coord.). Cadernos de autonomia privada. 
Curitiba: Juruá, 2001. p. 19. 
2 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação: notas 
sobre a evolução de um conceito na modernidade e na pós-modernidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, v. 163, p. 113-130, 2011, p.127. 
3 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão Judicial dos Contratos: Autonomia da Vontade e Teoria da 
Imprevisão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.42. 
4 BATTIFOL, Henri, La crise du contrat et sa portée. Archives de philosophie du droit. Paris: Sirey, 1968, 
p.13. 
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Por essa razão é que o conteúdo da autonomia da vontade, ainda que se reconheça a 

diversidade conceitual, conforme pondera Otavio Luiz Rodrigues Júnior5, tem a sua 

compreensão dentro desse momento de afastamento do Estado e de livre atuação dos 

indivíduos. Condição essa surgida com o desenvolvimento do racionalismo e do liberalismo, 

onde se buscou atender aos anseios de igualdade e liberdade. A autonomia da vontade seria 

fruto de manifestação dos indivíduos, baseada na valorização do ser humano como ser 

racional e com autoderminação para dispor e travar relações jurídicas. Em termos mais claros, 

o homem teria a liberdade de criar as suas próprias leis. 

De outro lado, na medida em que essa autonomia foi qualificada apenas como um 

produto da vontade, revelou-se “uma derivação reducionista do individualismo, esquecendo o 

substrato humanista que lhe deveria permear e, de modo inequívoco, abrindo o flanco para as 

críticas mais severas por sua posição tributária aos desígnios da lei”.6  

Da feição essencialmente individualista, portanto, é que se fez surgir uma nova 

compreensão a essa autonomia, a esse tempo, dita da vontade. Passou-se a optar pela 

adjetivação “privada”, com uma contextualização humanista, superando-se a ideia de uma 

liberdade absoluta e desapegada de um contexto social, consoante reconhece a moderna 

doutrina civilista. Autonomia da vontade seria expressão que não se mostraria, assim, mais 

adequada ao novo perfil normativo, cujo elemento central de proteção seria o da dignidade, e 

não mais, absolutamente, a liberdade. A expressão “autonomia privada”, seria mais 

consentânea à revisão sofrida pelo liberalismo econômico, sobretudo, as concepções 

individualistas e voluntaristas de negócio jurídico. 

Nesse contexto, Roberta Elzy Simiqueli de Faria aponta que, muito embora a 

autonomia sofra limitação pela atuação estatal, essa “autonomia” não desaparece, o que se 

passa, é uma releitura da autonomia da vontade (que é na sua essência individualista), 

ganhando o nome de autonomia privada.7 

                                                            
5 Como esclarece o autor: “A título de preliminar epistêmica, é preciso reconhecer que não há uma autonomia da 
vontade, mas, verdadeiramente, diversas autonomias, conforme a visão de cada época sobre referido conceito”. 
6 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação: notas 
sobre a evolução de um conceito na modernidade e na pós-modernidade. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, v. 163, p. 113-130, 2011, p.127. 
7 FARIA, Roberta Elzy Simiqueli de. Autonomia da vontade e autonomia privada: uma distinção necessária. 
In:FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: 
atualidades II: da autonomia privada nas situações jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007, p. 55-71. 
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Numa forma simplista e direta de enxergar essa diferença entre as autonomias da 

vontade e privada seria associá-las ao período em que foram desenvolvidas. A primeira é 

manifestada dentro de um “Estado Liberal”, onde há uma marca indelével da liberdade 

individual. Já a segunda, autonomia privada, é forjada num momento posterior, no âmbito de 

um “Estado Social”, onde há forte intervenção estatal na busca de uma recondução ao 

equilíbrio entre as partes distantes economicamente, ou numa caracterizada situação de 

vulnerabilidade. Surgiu do reconhecimento da insuficiência da igualdade meramente formal, 

que era elemento estruturante do Liberalismo. 

Daqui em diante, dada a atual realidade normativa e paradigmática, a abordagem será 

centrada na expressão “autonomia privada”, e, portanto, a pesquisa buscará localizá-la dentro 

das posições teóricas mais aceitas no pensamento jurídico, e fincada sob uma moderna visão 

da Ciência do Direito.  

 

1.1.2 Autonomia privada no Estado ou na sociedade? 

Feitas algumas ponderações preliminares e necessárias, cumpre situar a autonomia 

privada sob uma corrente teórica, do ponto de vista filosófico e de perspectiva de criação do 

Direito, que permita um desenvolvimento argumentativo coerente durante toda a pesquisa. 

Esta depende, necessariamente, de uma compreensão precisa do conteúdo da autonomia 

privada que foi acolhido para ser contraposto à intervenção estatal na atividade publicitária 

infantil. 

E o ponto de partida para isso centra-se na seguinte pergunta: onde se localiza a 

autonomia privada? Tal indagação levaria à análise de duas respostas possíveis: 1) o 

regramento condutor do exercício da autonomia, mais facilmente visualizado no âmbito 

contratual, seria produto da sociedade, ou seja, o próprio indivíduo cuja vontade seria a fonte 

da disciplina do negócio jurídico, independente do Estado (numa opção pela corrente 

Jusnaturalista); ou 2) o Direito, como produto exclusivo do Estado, através da força coativa de 

que só ele dispõe, representaria a fonte normativa da autonomia privada, dando ao indivíduo 

uma “autorização” para que exerça, dentro dela, os seus negócios jurídicos. Sendo assim, só 

existiria autonomia privada com a presença do Estado. Isso naturalmente implicaria numa 

assunção à teoria de Kelsen.  

Noutros termos, diante de uma análise baseada em fundamentos filosóficos, o 

problema seria: a autonomia privada é um princípio de Direito natural, anterior inclusive à 
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organização do Estado? Ou, contrariamente, há uma delegação estatal para o exercício dessa 

autonomia privada? 

 

1.1.3 Autonomia sob à perspectiva jusnaturalista - Fruto da Sociedade 

O despertar teórico da autonomia da vontade manifesta-se, historicamente, no 

jusnaturalismo, tendo como lastro básico a liberdade expressão de normatividade. Manifesta-

se, assim, no poder individual como fonte soberana de criação de direitos e deveres. 

O jusnaturalismo é traduzido pela doutrina segundo a qual existe um direito natural 

que tem validade em si e é anterior ao Estado e, por consequência, ao direito positivo. 

Enquanto para este só há um direito, que é o estabelecido pelo Estado, o jusnaturalismo parte 

do princípio de que os direitos naturais assim o são, ou porque foram estabelecidos e 

revelados por Deus aos homens (jusnaturalismo teológico), ou derivam da própria ideia de 

que existem leis naturais no universo (jusnaturalismo cosmológico), ou, ainda, constituem leis 

naturais da vida e cabe ao homem, usando a razão, descobri-las (jusnaturalismo racionalista).8   

Para essa corrente uma ordem jurídica deve fundamentar-se no direito natural, que 

consiste em um conjunto de normas ideais, atribuído a uma origem que, paradoxalmente, se 

tem, conforme ver-se-á, modificado ao longo da História por meio das mudanças na visão de 

mundo alimentada pelo homem. Para os jusnaturalistas, o ordenamento jurídico positivo deve 

ser justo, sendo essa característica aferível a partir de sua concordância ou aproximação com o 

ideal de Direito representado pelo direito natural.9 

A seguir uma breve contextualização das vertentes da Escola do Direito Natural, que 

permitirá a identificação das alterações experimentadas ao longo da História. 

 

1.1.3.1 Jusnaturalismo Teológico 

   As leis naturais surgiriam com a criação da sociedade, através de normas 

consideradas divinas, pelas quais os homens estariam subordinados. Segundo Gonzaga, as leis 

naturais não são suficientes para o sossego e quietação do homem, pois não o intimida com 

                                                            
8 FASSÓ, Guido. Jusnaturalismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, v. 1, p. 655-656.  
9 BRITO MACHADO SEGUNDO, Hugo de. Fundamentos do ordenamento jurídico. Liberdade, igualdade e 
democracia como premissas necessárias à aproximação de uma justiça possível. 2009. 267 f. Tese (Doutorado 
em Direito), Universidade de Fortaleza, Ceará, 2009, p. 37. 
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castigos visíveis. E, como a natureza criou os homens iguais, não determina quem governa e 

quem obedece. Deus, assim, admite a criação de sociedades humanas, “dando aos sumos 

Imperantes todo o poder necessário para semelhante fim [de promover uma conciliação entre 

todos a união e a paz]”.10 Identifica-se no jusnaturalismo teológico a vontade de Deus como 

fundamento dos direitos naturais. 

Segundo Paulo Nader, a vertente teológica se consolida enquanto doutrina 

jusfilosófica na Idade Média, sob a decisiva influência do cristianismo. A doutrina cristã veio 

introduzir novas dimensões ao problema da justiça11. Esta, como produto humano, seria 

identificada como uma justiça transitória e sujeita ao poder temporal. Para o cristianismo, não 

é nela que reside necessariamente a verdade, mas na lei de Deus, que age de modo absoluto, 

eterno e imutável.  

Os princípios imutáveis e universais do direito natural podiam ser sintetizados na 

fórmula segundo a qual o bem deve ser feito, daí advindo os deveres dos homens para consigo 

mesmos, para com os outros homens e para com Deus. As demais normas, construídas pelos 

legisladores, seriam aplicações destes princípios às contingências da vida, por exemplo, do 

princípio jusnatural de que o homem não deve lesar o próximo, decorreria a norma positivada 

que veda os atos ilícitos. Segundo o jusnaturalismo teológico, o fundamento dos direitos 

naturais seria a vontade de Deus e, assim, o direito positivo deveria estar em consonância com 

as exigências perenes e imutáveis da divindade. 

Santo Agostinho é um dos maiores expoentes dessa corrente e um reconhecido 

pensador, razão pela qual suas contribuições e formulações filosóficas atribuem relevante 

conteúdo a essa linha do Direito natural. Segunda ela, Deus é o autor da lei eterna, sendo a lei 

natural uma manifestação da lei de Deus no coração do homem. Portanto, a lei natural é a lei 

eterna transcrita na alma do homem, em razão do seu coração, também chamada lei íntima.12  

                                                            
10 GONZAGA, Tomás Antônio. O tratado de direito natural. In: Obras Completas de Tomás Antônio 
Gonzaga: edição crítica de Rodrigues da Lapa. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1942, p. 369. 
11 NADER. Paulo. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p.117. 
12 GONZAGA, Tomás Antônio. Op. Cit., p. 370. 
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À luz dessa corrente, a lei humana deveria originar-se na lei natural, sob pena de não 

ter autenticidade. E, assim, preceito humano injusto não seria, sob essa visão, lei. De outro 

lado, à lei humana caberia o governar dos homens, mantendo-os em paz.13 

  

1.1.3.2 Jusnaturalismo Racionalista 

    No século XVII a concepção do jusnaturalismo teológico foi, gradativamente, 

substituída por uma doutrina jusnaturalista subjetiva e racional, buscando seus fundamentos 

na identidade de uma razão humana universal. O jusnaturalismo racionalista irá encontrar o 

seu ápice no Iluminismo, movimento em que a razão humana representaria um código de ética 

universal, acreditando-se que essa racionalidade do indivíduo poderia ordenar a natureza e 

vida social. 

É com as teorias contratualistas que o jusnaturalismo racionalista vai fomentar suas 

bases e ideais. Tais teorias contratualistas representam uma forma de pensamento em que uma 

espécie de contrato social determinou a passagem da vida humana do estado de natureza para 

o estado civil, para que os direitos naturais e individuais fossem assegurados e colocados sob 

a guarda de um soberano.  

Ao Estado caberia a função máxima de cumprir essa função essencial, acordada por 

todos os contratantes do pacto social. Segundo Rodas, Hobbes teria afirmado que às leis civis 

caberiam a obrigação de fixar as fronteiras da liberdade de cada indivíduo como sujeito livre e 

capaz de empreender ações e responder por seus efeitos. E assim “Con el establecimiento de 

estas fronteras es circunscrito el ámbito individual del sujeto de derechos, ámbito de cuya 

protección debe ocuparse el Estado”. 14 

Já para o filósofo inglês Thomes Hobbes, o direito natural para prevalecer teria que 

haver uma submissão de todos os indivíduos ao estado de natureza, onde se abdicaria de suas 

liberdades, ao mesmo tempo, em que se instituiria o Estado. Este serviria, assim, às ordens do 

                                                            
13 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Reflexões sobre o jusnaturalismo: o direito natural como direito justo. 
Disponível em: www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_abril2007/docente/doc1.doc. Acesso em: 2 jun. 
2017. 
14 CORTES RODAS, Francisco. El contrato social en Hobbes:¿ absolutista o liberal?. Estud.polit., 
Medellín, Medellín,n.37, p.13-32,dic.2010. Disponível em 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672010000200002&lng=es&nrm=iso>. 
Acesso em 20 fev. 2017, p. 16. 
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soberano. Ao Estado caberia o poder de coação se for necessário, para garantir o direito 

natural.15 

John Locke, outro filósofo inglês, incorporou o direito natural a muitas de suas 

teorias e à sua filosofia. Ao direito natural da liberdade, Locke acrescenta o direito à vida e à 

propriedade. A função básica do contrato social é garantir a preservação destes três direitos e 

para qualquer governante que contrarie o direito natural, as pessoas estariam justificadas em 

derrubar o seu governo.16 

O destaque dessa vertente jusnaturalista recai sobre a leitura do filósofo prussiano 

Imannuel Kant, onde a proposta de racionalização ganha um maior grau de profundidade e 

sofisticação intelectual.  Kant preocupa-se em fundamentar a prática moral, defendendo que 

as leis morais seriam universais e impessoais. Nesse raciocínio, se está certo que alguém faça 

uma determinada coisa, então está certo para qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias fazer 

a mesma coisa. Ou seja, o homem deveria fazer o certo pelo certo, e não pelo medo de alguma 

repressão. Por isso é que se diz que Kant era um intencionalista, pois o que importava não era 

o resultado da conduta, mas sim a sua base motivante.  

E assim, o indivíduo agiria de acordo com a moralidade, mas não em razão 

da moralidade. Para descobrir o valor moral de uma ação, deve-se ver por que razão o agente 

a realiza, o que as consequências não revelam. Por isso, Kant defendeu que numa situação 

específica o que está certo fazer é ditado pela exigência racional de universalizabilidade.17 E 

tal como as leis científicas, as leis morais não mencionam pessoas específicas, seriam a todos 

dirigidas. 18 

Kant sustentava a existência de apenas um direito natural, qual seja a liberdade, e que 

essa poderia ser pressuposta. E a partir dessa pressuposição de liberdade do homem, isto é, a 

capacidade de ser lei para si mesmo (surgimento da autonomia da vontade), é que se pode 

fundamentar toda a sua moral e o direito. Assim não seria possível uma moral ou direito justo 
                                                            
15 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 
Rosina D´Angina, consultor jurídico Thélio de Magalhães. 2 ed. Martin Claret, 2012, p. 171. 
16 VILALON, Eduardo M. de A. Jusnaturalismo e Contratualismo em Hobbes e Locke: Do estado de 
natureza ao estado político. Jus Humanum, vol. 1, n. 1, p. 48-61, jul./dez. 2011. Acesso em: 20 jan. 2017. 
17 HELFENSTEIN, Mara Juliane Woiciechoski . A fundamentação moral do direito na filosofia de Kant. 
2013. 182 f. Orientador: Rosenfield, Denis Lerrer. Tese (doutorado em Direito) -  Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, 2013. p. 9. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/71956. Acesso em: 25 jan. 
2017. 
18 FREIRE, Leonardo Oliveira. A fundamentação metafísica do direito na filosofia de Kant. Disponível em: < 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/71956?show=full >. Acesso em: 13 jan. 2017. 
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sem que seja fruto da autonomia legislativa racional, e mais: o processo legislativo deve levar 

em conta a forma da lei, isto é, a sua presunção de universalidade.19 

Kant, em oposição ao racionalismo tradicional, teoriza a questão da justiça e a 

qualifica como “dependente” da liberdade, servindo como fundamento teórico do Estado 

liberal. “O conceito de liberdade próprio do Estado é o conceito de liberdade como não-

impedimento”20.  

A vontade, segundo a teoria kantiana, só seria livre se adequada à lei interna (lei 

moral) do homem. O seu controle se daria, portanto, pela racionalidade do indivíduo, que 

através dela não se permitiria fazer algo. E ao Estado restaria apenas o reconhecimento dos 

direitos naturais, construindo a partir deles as leis (jurídicas). 

A obra de Kant parece permitir a conclusão de que o homem não perderia a sua 

liberdade original quando do momento da realização do contrato social, nem muito menos 

viveria em um regime mecânico de limitação recíproca, como determinam os contratualistas 

ingleses.  

A liberdade, entendida como autonomia e fundada na “Razão”, enxergada por Kant, 

teria meios de determinar o acordo (contrato) a partir de uma lei universal, ou seja, tanto na 

relação entre indivíduos quanto entre Estados. Logo, a autonomia da vontade não sofreria 

limites externos, sendo determinada pelo próprio sujeito, na medida em que ele é dotado de 

razão. Ele prescreveria, portanto, a ação como “necessária por si mesma”, e não em vista de 

um fim exterior.21 

 1.1.3.3 Jusnaturalismo Contemporâneo 

O Jusnaturalismo, após a Segunda Grande Guerra Mundial, ressurge como reação ao 

estatismo dos regimes totalitários, podendo também verificar-se em ambientes protestantes 

assim como na cultura católica, apresentando-se a ideia do Jusnaturalismo como limite ao 

poder do Estado.22 

                                                            
19 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emmanuel Kant. Tradução de Alfredo Fait. São 
Paulo: Editora Mandarim, 2000. p. 168. 
20 Id. Ibid., p. 119.   
21 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: 
Edições 70, 2007, p. 51. 
22 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 5 ed. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000, p.659. 
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O jusnaturalismo contemporâneo traz consigo, assim, o legado das discussões 

anteriores, e a partir do século XIX este legado se desdobra em referências que crescem e se 

diversificam com a ajuda da historiografia acadêmica. Com a chegada do século XX o 

aumento das alternativas doutrinárias leva o pensamento filosófico-jurídico a novos reexames 

conceituais.23 

Após a passagem do Jusnaturalismo ao positivismo, observou-se a redução do direito 

natural a um critério de avaliação do direito positivo, no que toca o elemento da justiça. Daí é 

que como forma de dar vitalidade ao Jusnaturalismo na contemporaneidade aproxima-se das 

doutrinas sociológicas e “realísticas” do direito, abandonando a tese da imutabilidade e 

eternidade do direito natural e reconhecendo-o como imanente à história.24 

Enxerga-se no jusnaturalismo contemporâneo a mais ponderável configuração das 

relações entre a ideia de um Direito Natural e as características do espírito ocidental: 

De Grócio e Hobbes a Kant e Hegel, a teoria do Direito Natural – sempre 
acompanhada pelo contratualismo - desenvolveu e combinou dois ou três elementos 
essenciais: a relação do Direito positivo com algum tipo de "lei natural" (ou de 
princípio geral), a existência de preceitos" metapositivos", a conexão desses 
preceitos com algo como razão ou natureza.25 

 

Como esclarece Paulo Dourado de Gusmão que, se o jusnaturalismo sofreu um 

refluxo no século XIX, ocorreu o seu retorno durante o século vinte, sob o influxo das 

contribuições do historicismo e sociologismo jurídico, antigos antagonistas do próprio 

jusnaturalismo. 26 

Neste sentido, o jusnaturalismo contemporâneo incorpora as críticas feitas a ele 

próprio no século XIX, ao reconhecer a relatividade do conceito de justiça e sustentar que 

cada cultura valora a justiça de uma determinada forma. Sendo assim, repele-se a ideia de 

uma justiça perene e imutável, apresentando, em contrapartida, uma visão relativista quanto as 

possibilidades de configuração de um direito justo. E, assim, a vitalidade do jusnaturalismo 

contemporâneo se dá nas doutrinas sociológicas e realísticas do Direito, que atacam o 

positivismo jurídico por causa de um alegado formalismo. 

                                                            
23 SALDANHA, Nelson. Sobre o jusnaturalismo contemporâneo: implicações históricas e perspectivas recentes. 
Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, n. 8, 1995, p. 107. 
24 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco., Op. Cit., p.659. 
25 SALDANHA, Nelson. Op. Cit., p. 108. 
26 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 1985, p.30. 
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1.1.4 Autonomia privada na sociedade? 

Feita uma breve contextualização das várias vertentes da teoria jusnaturalista, que 

divergem no conteúdo do “natural”, ou melhor, da origem dessa naturalidade, pode-se chegar 

à conclusão de que elas, ao menos, concordam em um aspecto: os direitos naturais são 

anteriores lógica e temporalmente ao Estado e a ele são superiores, o que, por si só, já dá 

suficientemente os limites dos futuros direitos e leis positivas. E por isso não podem as leis 

positivas ir de encontro às leis naturais sob pena de “ilegalidade racional e natural”.27 

Já a origem do homem em sociedade é questão muito discutida quando se tenta dar 

fundamento ao surgimento do Estado. A teoria contratualista parece ser a mais expressiva e 

estudada modernamente. Destacaram-se nessa construção teórica nomes como de Spinoza, 

Hobbes, Locke, Leibnitz, Vico e Rousseau. Suas teorias procuraram explorar a razão do 

impulso associativo do homem. O que coincidiria em todos os estudos seria a negativa de 

haver a naturalidade do impulso associativo. Apontariam a vontade humana como justificativa 

da existência em sociedade. A sociedade, portanto, é uma criação humana e teria, sob essa 

posição doutrinária, sua base firmada em um contrato, com possibilidade de alteração ou 

desfazimento. 

A consequência disso seria a de apontar a sociedade como fruto da própria natureza 

humana, de uma necessidade natural de interação. O homem tem necessidade material e 

espiritual de conviver com seus semelhantes, de se desenvolver e de se completar. Isso, de 

outro lado, não exclui a participação da consciência ou da vontade humana.  

A sociedade, em suma, seria o produto de um impulso natural conjugado com a 

vontade e consciência humana. Por esse contexto, quando se trabalha a localização da 

autonomia privada na sociedade, parece correto também entender, como consequência, que 

ela também estaria no próprio indivíduo. Afinal é ele uma espécie de “agente normatizador”. 

Opta-se apenas pela alusão à forma coletiva do indivíduo, como ambiente mais adequado à 

abordagem da temática, pela simples razão de que é nela que se materializam as construções 

obrigacionais. Por essa razão, seria mais coerente posicionar a sua força normativa dentro do 

seu ambiente social, ou seja, na sociedade. 

Constata-se, assim, que na concepção jusnaturalista, em qualquer de suas expressões, 

a sociedade é entidade natural anterior ao Estado. De logo, situar a autonomia privada dentro 

                                                            
27 VILALON, Eduardo M. de A. Jusnaturalismo e Contratualismo em Hobbes e Locke: Do estado de natureza ao 
estado político. Jus Humanum, vol. 1, n. 1, p. 48-61, jul./dez. 2011, p. 51. 
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da sociedade significa dizer que o Direito, e consequentemente a própria autonomia, seria 

ditada pelo agrupamento social que qualificaria ou não a vontade do próprio indivíduo como 

apta a produção de efeitos jurídicos.  

Para Immanuel Kant o limite para o comportamento individual seria determinado 

pelo que ele denominou de “imperativo categórico”, expressão que traduziria a ideia de uma 

lei universal ditando comportamentos a serem observados por todos indistintamente. E a 

vontade do homem não estaria sujeita à lei jurídica imperativamente. 

Irrelevante, numa visão jusnaturalista, a existência da figura estatal para que a 

autonomia privada seja materializada ou exercida. O negócio jurídico, como produto maior 

dessa autonomia privada, seria um ato natural e voluntário constituído pela inteligência e 

arbítrio do homem, no exercício de sua razão. Essa autonomia seria, nesse olhar, o exercício 

da faculdade que ele tem de dispor dos diversos meios que possui de desenvolver o seu ser e 

preencher os fins de sua natureza, de sua existência intelectual, moral e física. 

O contrato representaria, a partir da ideia de que o Direito Natural é que embasa e 

fundamenta a lei (jurídica), nada mais do que um expediente, uma forma que o homem 

emprega para dispor do que é seu, dos seus direitos privados, segundo sua vontade e 

condições do seu gosto, segundo suas necessidades e interesses28. O indivíduo seria o próprio 

disciplinador de suas relações recíprocas e o contrato, como desdobramento dessa autonomia, 

seria a constituição espontânea, livremente modificada, que cria ou transporta seus direitos ou 

obrigações particulares, de que pode dispor como lhe aprouver. 29 

Para o Marques de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno, o contrato não seria 

uma “invenção ou criação da lei, sim uma expressão da natureza e razão humana, é uma 

convenção ou mútuo acordo, pela qual duas ou mais pessoas se obrigam para com uma outra, 

ou mais de uma, a prestar, fazer ou não fazer alguma coisa”.30 

O pressuposto fundamental do Direito Privado, segundo a corrente racional do 

jusnaturalismo, já desapegada de uma fonte divina, seria o reconhecimento da independência 

e liberdade do indivíduo. Representaria a autonomia privada, nessa perspectiva, o princípio 

que materializa o livre desenvolvimento individual. Seria, assim, essa autonomia que cria as 

                                                            
28 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem 
jurídica - perspectivas estrutural e funcional. Doutrinas Essenciais de Direito Civil. São Paulo: RT, 2010, p.587. 
29 Id. Ibid., p.589. 
30 BUENO, José Antônio Pimenta. Marquês de São Vicente. São Paulo: 2002. Editora 34, p.484. 
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normas privadas e regem livremente os pactos, fazendo nascer direitos e obrigações entre as 

partes. 

Numa visão mais moderna do jusnaturalismo, pode-se sustentar que, a partir dele, 

haveria uma imposição ao direito positivo de ser informado por um sistema superior de 

normas ou de princípios que lhe condicionam a validade. A norma positiva deve ser, à vista 

disso, analisada a partir de determinados conteúdos superiores, que devem sempre prevalecer 

sobre as disposições formais da legislação em vigor.  

Assim sendo, uma regulamentação positiva injusta da conduta humana não teria 

qualquer validade e não é, portanto, direito em sentido estrito, na medida em que se deva 

entender por direito apenas uma ordem justa e, portanto, válida. Parece ser esse o fundamento 

para o despertar do novo movimento teórico do “pós-positivismo”, justificando as correções 

legislativas via Poder Judiciário. 

Regressando à pergunta de partida, enxergar a autonomia privada na sociedade é, sob 

uma base teórica no jusnaturalismo, aceitar o poder normativo, soberanamente considerado, 

do indivíduo. Este teria, destarte, a possibilidade de criar Direito, por meio dos negócios 

jurídicos, sem que o Estado necessite autorizar e legitimar as escolhas feitas dentro das 

relações intersubjetivas. Poder, enfim, de criar o regulamento de seus próprios interesses, já 

que a norma não seria produto exclusivo do Estado. 

Como bem afirmou César Fiúza, para alguns jusnaturalistas, os fundamentos do 

princípio da obrigatoriedade contratual se encontram no contrato social. As pessoas, ao se 

agruparem em sociedade, formularam uma espécie de contrato, estabelecendo regras de 

convivência e dentre elas estaria a obrigatoriedade dos contratos. Esse princípio se encontraria 

na própria natureza humana, portanto, seria norma de direito natural.31 A autonomia privada 

seria produto e princípio engendrado pela sociedade e não pelo Estado, por isso independeria 

da sua presença legiferante. Apenas duas restrições à autonomia da vontade seriam 

admissíveis: a ordem pública e os bons costumes. Ou sejam, limites axiológicos, próprios do 

Direito Natural. 

Constata-se, diante da corrente filosófica do jusnaturalismo, que a autonomia privada 

persiste como existência de uma esfera de atuação do sujeito no âmbito do Direito Privado, 

sendo concedido ao particular, enquanto legislador de seus próprios interesses, um espaço 

                                                            
31 FIÚZA, César. Novo Direito Civil. Del Rey, Belo Horizonte, 2003, p.78. 
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pleno para o exercício de sua atividade jurídica.32 Neste passo, é inegável o papel normativo, 

livre de qualquer ente político, dos atos materializados a partir da autonomia privada. E logo, 

as “leis” criadas pelos particulares assumem a feição de fonte do direito. A este respeito, 

Tércio Ferraz esclarece que se tomarmos a expressão fonte do direito no sentido de fonte de 

emanação de normas tanto gerais, como individuais, as denominadas fontes negociais são 

fontes do direito como quaisquer outras.33 

Alega-se que, a exemplo da norma jurídica, a relação equacionada pelo negócio 

jurídico, transita pelos dois planos com que o direito, concretizado pela norma, sempre opera: 

o do ser e o do dever ser. Em primeiro lugar, o negócio jurídico envolve uma relação fática 

em torno de interesses humanos; em segundo, simultaneamente, essa relação alcança 

significados próprios dos conceitos ontológicos do plano jurídico: deveres, faculdades, 

poderes, direitos subjetivos etc.34 

Nesse contexto, reconhece-se no negócio jurídico uma índole normativa primária da 

autonomia privada, tendente a estabelecer, para o futuro, certa regulação intersubjetiva de 

interesses. A ordem jurídica ligaria a esse negócio determinados efeitos, adequados à função 

econômico-social que o caracteriza o seu enquadramento jurídico.  

Orlando Gomes, quando analisa a teoria objetiva do negócio jurídico, chega a 

contextualizar a autonomia privada como “tendo essência normativa, um poder privado de 

autocriar um ordenamento jurídico próprio”.35  

É bem verdade, já antecipando a análise à luz do pensamento positivista, que esse 

entendimento sofre aberta crítica. Afirma-se que dos negócios jurídicos não se extrairiam 

preceitos jurídicos, tendo em vista que esses só existiriam quando recepcionados pelo 

ordenamento.36 Ou seja, uma relação jurídica não pode ter valor normativo porque já é efeito 

de uma norma. 

                                                            
32 AMARAL, Francisco. Direito Civil Introdução. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 337. 
33 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito- técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 1988, p. 222. 
34 THEODORO JR, Humberto. Dos efeitos do negócio jurídico no novo código civil. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Minas Gerais, n. 40, 2001, p.98. 
35 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código 
Civil de 2002, por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 215. 
36 Do negócio jurídico, na visão de Cariota Ferrara só podem surgir relações jurídicas e não preceitos (II Negoiio 
Giuridico nel Dirillo Privato Italiano, 5. ed., Napoli Morano, p. 104. Já Antônio Junqueira de Azevedo afirma 
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Percebe-se que muitos autores, ainda que se referiram a esse poder normativo dos 

negócios jurídicos, não os liberam do prévio reconhecimento do Estado como ente produtor 

das normas. Há sempre ressalva que haveria uma permissão dada pelo Direito estatal para 

legitimar esse negócio jurídico. Desse modo, não situam a autonomia privada propriamente na 

sociedade. Faz-se crer que reconhecem essa força normativa dos negócios jurídicos como 

subalterna ao ente estatal, e, portanto, derivada de sua força política. 

Junqueira de Azevedo, em estudo sobre os negócios jurídicos, parece escorar-se 

nessa perspectiva do Direito Natural quando propõe uma análise estrutural dos negócios 

jurídicos, situando a vontade não mais no indivíduo, mas sim como a sociedade visualiza e 

qualifica essa manifestação; e é sob a óptica social que se atribui ou não efeitos jurídicos ao 

negócio. Após analisar criticamente as concepções mais tradicionais da teoria do negócio 

jurídico, verbera: 

Não se trata mais de entender por negócio um ato de vontade do agente, mas sim um 
ato que socialmente é visto como ato de vontade destinado a produzir efeitos jurídicos. 
A perspectiva muda inteiramente, já que de psicológica passa a social. O negócio não 
é o que o agente quer, mas sim o que a sociedade vê como a declaração de vontade do 
agente. Deixa-se, pois, de examinar o negócio através da ótica estreita do seu autor e, 
alargando-se extraordinariamente o campo de visão, passa-se a fazer o exame pelo 
prisma social e mais propriamente jurídico.37 

 

Para Junqueira de Azevedo, o negócio jurídico enquanto produto da autonomia 

privada, não seria, por outras palavras, uma simples manifestação de vontade, mas uma 

manifestação de vontade qualificada, ou a uma declaração de vontade, reconhecida como tal 

pela sociedade. Atribui à sociedade o poder de legitimar a vontade individual, dando-lhe força 

normativa. 

Isso significaria dizer que, na caracterização do negócio, se analisa, em primeiro 

lugar, se ele é um ato cercado de circunstâncias que fazem com que socialmente ele seja visto 

como destinado a produzir efeitos jurídicos; em segundo lugar, a correspondência, entre os 

efeitos atribuídos pelo direito (efeitos jurídicos) e os efeitos manifestados como queridos 

(efeitos manifestados), existe porque a regra jurídica de atribuição procura seguir a visão 

social e liga efeitos ao negócio em virtude da existência de manifestação de vontade sobre 

eles. 

                                                                                                                                                                                          
que transformar “o negócio em norma jurídica concreta é artificial”, in: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 12. 
37AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p.21. 
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Por fim, revela-se aceitável a conclusão de que sendo a autonomia privada produto 

da sociedade e nela estando localizada, o negócio jurídico deve ser tratado como manifestação 

da vontade destinada à produção de efeitos queridos pelas partes, independentemente de 

correspondência com o conteúdo determinado pela norma positiva. Em caso de conflito, sob o 

fundamento de superioridade da lei natural, marca característica da concepção jusnaturalista, 

sendo a razão e consciência expressões desse valor, prevaleceria a vontade do indivíduo. A 

razão disse estaria no fato de que a disposição da norma jurídica, como obra estatal, seria 

meramente supletiva.  

Ademais, entender a autonomia privada dentro da sociedade é optar por reconhecer 

que os limites a ela impostos são estabelecidos a partir de valores do Direito natural, como 

bons costumes, moral etc. O papel do Estado não seria de legitimar a autonomia privada, mas, 

quando muito, equilibrá-la dentro da sociedade, que não lhe é necessariamente coexistencial.  

Ficaria, sob essa perspectiva, caracterizada a existência de dois Direitos: um privado, 

conduzido pelas leis naturais, regulador das relações e desdobramentos da condição 

existencial dos indivíduos; outro público, produzido pelo Estado, como regramento 

estabelecido para conduzir a sua própria atuação e persecução de suas finalidades públicas.  

 

1.1.5 Positivismo como fundamento à autonomia privada - Criação do Estado 

 
 A segunda corrente teórica que permitiria, como método científico, uma localização 

da autonomia privada é a do positivismo jurídico, que aqui será tratada sob as bases dos 

pensamentos de Kelsen. O Positivismo proposto pelo filósofo austro-húngaro centrava-se no 

tratamento distinto entre Direito e Justiça, situando ambos em esferas totalmente 

independentes.  

Dessa forma, a proposta de sua teoria era construir uma ciência jurídica “pura”, isto 

é, centrada na norma jurídica e não nos fatos da ordem do ser. Situava o Direito, portanto, 

como ciência estranha a valores que não os da própria ciência jurídica. É nesse ponto que 

acentua a sua distinção frente a corrente do pensamento jurídico do jusnaturalismo, cujo 

alicerce precípuo são as leis naturais.  

Como observa Arthur Kaufmann: 

Este positivismo jurídico empírico consideravas e como a verdadeira ‘ciência’ do 
direito e, por certo, precisamente pelo facto de proceder empiricamente, isto é, do 
mesmo modo que as ciências da natureza. Ao invés, na jurisprudência dogmática, 
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que procede de modo normativo (valorativo), não estaria presente a ciência, mas sim 
a política (postulado da neutralidade valorativa da ciência).38 

O positivismo jurídico marca um compromisso do Direito com os postulados de 

ciência. Isso porque, como se sabe, ele decorre da tentativa de tratar o Direito cientificamente, 

partindo de uma concepção de conhecimento científico como sendo aquele que pode ser 

submetido à experimentação, a medições e a pesagens, o que afastaria de suas considerações 

tudo o que não pudesse ser apreendido pelos sentidos, tal como os valores, ou qualquer outra 

coisa considerada suprassensível ou metafísica.39 

Associada a essa ideia de ciência está a concepção de que uma verdade objetiva e 

definitiva é alcançável, passível de descoberta por intermédio do conhecimento científico. 

Para isso, afastam-se os juízos de valor, devendo-se, em nome da objetividade, apenas 

descrever a realidade. 

Tal como as correntes jusnaturalistas, também as positivistas têm as mais variadas 

ramificações e graduações, havendo, não obstante, um elemento comum. E este ponto que as 

assemelham entre si e as faz diferentes, todas, das ideias jusnaturalistas é a rejeição à 

“metafísica”.40  

Para as correntes principais, a razão de ser das normas jurídicas é buscada no próprio 

sistema jurídico ou em elementos que, conquanto sejam externos a ele, são igualmente 

positivos; no caso do positivismo sociológico, diz respeito esses elementos à realidade factual, 

ou com a admissão de que um mínimo de eficácia social seria necessário para que a ordem 

jurídica tenha validade. Já para o positivismo normativista, que reduz seus estudos ao direito 

tal como é, não lhe interessa saber por que o direito é como é.  

Na perspectiva positivista, releva tratar-se o Direito como ordem jurídica dotada de 

eficácia. Se tal eficácia é obtida pelo reconhecimento, pelo consenso, pela força, pelo medo, 

ou por qualquer outra forma, isso não importa. O que importa, para que o estudo seja 

                                                            
38 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Tradução de Antonio Ulisses Cortês. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004, p. 21. 
39 BRITO MACHADO SEGUNDO, Hugo de. Fundamentos do ordenamento jurídico. Liberdade, igualdade e 
democracia como premissas necessárias à aproximação de uma justiça possível. 2009. 267 f. Tese (Doutorado 
em Direito), Universidade de Fortaleza, Ceará, 2009, p. 55. 
40 Ibidem, p.51. 
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considerado positivista, é que, quer atente para fatos (positivismo sociológico) ou para normas 

(positivismo normativo), recuse-se a considerar os fins do direito.41 

Preocupados apenas com a realidade sensível, vale dizer, aquela que pode ser 

apreendida através dos sentidos, os positivistas não consideram possível o exame de valores 

fora da ciência do Direito, pois esses seriam subjetivos, e possivelmente decorrentes de meras 

emoções etc. Daí não considerarem possível o estudo da Justiça, afastando-a de suas 

preocupações científicas. 

Para o juspositivista, diz-se, o único direito é o direito positivo, ao qual o estudioso 

deve limitar sua atenção. Interessa apenas saber como o direito é, e não como ele deveria ser. 

Embora se reconheça, notadamente entre os positivistas mais moderados, a interferência da 

moral sobre o direito, não se reconhece a existência de uma “conexão necessária” entre 

ambos. Nas palavras de Herbert Hart, “não é em sentido algum uma verdade necessária que as 

leis reproduzam ou satisfaçam certas exigências da moral, embora de facto o tenham 

frequentemente feito. 42 

Essa, contudo, é a concepção do positivismo em sua vertente normativista, que, 

embora seja a atualmente mais difundida, não é a única. O positivismo se limita ao dado, ou 

ao posto, vale dizer, à realidade do mundo sensível, realidade que pode ser a normativa ou a 

factual. O que importa, para que o estudo seja considerado positivista, é que, quer atente para 

fatos (positivismo sociológico) ou para normas (positivismo normativo), recuse-se a 

considerar os fins do direito, pois estes não podem ser apreendidos pelos sentidos. 

Isso não quer dizer que Kelsen tenha negado a influência dos valores, ou mesmo a 

impossibilidade de se discutir sobre a Justiça. Esse reducionismo não encontra amparo na 

obra do autor, que inclui as obras “O que é Justiça” e “O problema da Justiça”, nas quais 

avalia o a problemática de imprecisão lógico-formal do termo. Entretanto, para a construção 

de sua teoria pura, ele estaria vinculado a uma concepção estritamente jurídica do Direito, que 

tivesse um método próprio de investigação.  

Localizar a autonomia privada no Estado significa, sob uma base teórica kelseniana, 

sedimentar o entendimento de que o indivíduo não tem poder de criar normas por meio de sua 

                                                            
41 VILLEY, Michel. Filosofia do direito. Definições e fins do direito. Os meios do direito. Tradução de Maria 
Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 183. 
42 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. 3.ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 202. 
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vontade, pois a fonte exclusiva do Direito é o próprio ente estatal, salvo quando houver 

autorização do próprio Estado. Todo Direito seria público. Haveria a inafastável a necessidade 

da legitimação estatal da vontade da sociedade, por meio de sua atividade normativa. 

Portanto, seria imperiosa a existência do Estado para que também surgisse o Direito; ainda 

que pudesse ser concebida a existência de uma sociedade sem Estado nela não haveria 

Direito. 

 Dessa sorte, a autonomia privada constituir-se-ia numa esfera de atuação jurídica do 

sujeito, mais propriamente um espaço de atuação que lhe é concedido pelo Direito imperativo, 

o ordenamento jurídico, que permite, assim, aos particulares, a auto-regulamentação de sua 

atividade jurídica.  

Os particulares estabeleceriam negócios jurídicos, portanto, sob os beneplácitos do 

Estado, e dentre os limites prescritos e autorizados pelo Direto criado por esse ente político. O 

que levaria a se reconhecer que haveria limites quando nas relações contratuais de forma 

positiva (e não apenas negativa), por meio de suas normas cogentes ou imperativas. 

E ainda que em se tratando de relações jurídicas de Direito Privado43, caracterizadas 

pela melhor identificação dos particulares quanto à especificidade de seus interesses, o Estado 

é que determina os contornos dos negócios intersubjetivos. Por isso que, contrariamente à 

corrente filosófica do Direito Natural, há, no positivismo, uma negação da concepção de valor 

dos negócios jurídicos enquanto norma autônoma e livre frente ao poder do Estado. 

Costuma-se justificar essa impossibilidade diante da insuficiência dos princípios de 

Direito Natural que permitiria um retorno ao Estado de Natureza descrito por Hobbes, que 

colocaria todos contra todos; ninguém teria direito a nada, onde viveríamos o ‘olho por olho, 

dente por dente’. 44 

Sob essa percepção positivista, a autonomia privada, entendida como o poder do 

particular de criar, modificar ou extinguir situações jurídicas subjetivas, embora seja uma 

manifestação de liberdade, traço distintivo da sociedade moderna, só existe porque é 

reconhecido pelo ordenamento jurídico e não porque deriva da vontade.  
                                                            
43 Sob a visão kelseniana extraída da obra “Teoria Pura do Direito” todo Direito seria público, na medida em que 
apenas o Estado teria o poder de produzir normas jurídicas. Assim sendo, quando se fala em Direito Privado, 
quer se dizer, com base na teoria monista de Kelsen, um Direito produzido pelo estado para tratar de interesses 
privados.  
44 Para Hobbes, a liberdade absoluta e a evidência da potência das faculdades naturais do homem desencadeiam 
essa desconfiança recíproca e contínua, gerando medo, o que justificaria a criação de um artifício para solucionar 
as desordens internas de uma sociedade. E o grande Leviatã, o Estado, é esse artifício humano capaz de sanar 
essas desordens. In: Thomas Hobbes, O Leviatã, p.30. 
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E o negócio jurídico, à luz kelseniana, deve ser entendido e conformado como ato de 

vontade praticado pelos particulares com o fim de produzir efeitos no âmbito do direito 

privado, voltados à consecução de um resultado pretendido pelo direito, como norma 

produzida pelo Estado. Dessa sorte, a vontade é a causa de efeitos e nunca efeito de outras 

causas. Ou seja, ela não criaria direito, mas provocaria o Estado a atribuir efeitos jurídicos a 

ela, regulando-a juridicamente e atribuindo-lhe legitimidade jurídica. 

E dessa sorte, Kelsen afasta a ideia de que os negócios seriam normas materializadas 

pela vontade dos particulares: 

Quer dizer: este ato é um fato produtor de Direito se e na medida em que a ordem 
jurídica confere a tal fato esta qualidade; e ela confere-lhe esta qualidade tornando a 
prática do fato jurídico-negocial, juntamente com a conduta contrária ao negócio 
jurídico, pressuposto de uma sanção civil. Na medida em que a ordem jurídica 
institui o negócio jurídico como fato produtor de Direito, confere aos indivíduos que 
lhe estão subordinados o poder de regular as suas relações mútuas, dentro dos 
quadros das normas gerais criadas por via legislativa ou consuetudinária, através de 
normas criadas pela via jurídico-negocial. Estas normas jurídicas negocialmente 
criadas, que não estatuem sanções mas uma conduta cuja conduta oposta é o 
pressuposto da sanção que as normas jurídicas gerais estatuem, não são normas 
jurídicas autônomas. Elas apenas são normas jurídicas em combinação com as 
normas gerais que estatuem as sanções.45 

 
Para Kelsen, nos negócios jurídicos privados “apenas se realiza a individualização de 

uma norma geral”.46 E, portanto, a autonomia privada seria fonte de preceitos, não de normas 

jurídicas.47 Já Emílio Betti afirma que a autonomia privada é reconhecida pela ordem jurídica 

justamente "como pressuposto e causa geradora de relações jurídicas, já disciplinadas, em 

abstrato e em geral, pelas normas dessa ordem jurídica”. A “autonomia privada, assim 

concebida, seria substrato para a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas 

subjetivas, sempre na moldura formada pelo ordenamento jurídico”.48 

Essa perspectiva positivista parece caracterizar o princípio da autonomia privada no 

direito contemporâneo, desde a promulgação, em diversos países da Europa Continental, ao 

longo do Século XX, de Constituições dirigentes, como o Texto Constitucional brasileiro 

atual. Neles se estabeleceram metas a serem alcançadas pelos particulares além dos interesses 

                                                            
45 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista. Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 178. 
46 Ibidem, p. 197. 
47 BETTI, Emílio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Tradução de Fernando de Miranda, Coimbra: Coimbra 
Ed. Ltda., tomo I, 1969, p. 366-367. 
48 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia Privada e Dignidade Humana. Rio de Janeiro: ed. Renovar. 
2009, p. 52. 
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exclusivamente individuais, incorporando um conteúdo mais humanístico à autonomia 

privada. 

Por essa razão, pode-se admitir que a autonomia privada está sujeita, dentre certas 

circunstâncias políticas e de forma excepcional, à mitigação. É possível, em casos de maior 

interesse coletivo, enxergá-la numa mera liberdade de iniciativa. E por isso essa autonomia 

estar-se-ia situada no Estado, como o balizador das escolhas dos indivíduos. 

Nesse propósito cabe ao Estado, por meio da legislação, adotar formas de harmonizar 

os particulares, com seus interesses próprios, a um bem coletivo e social. É assim que no 

campo contratual, surge o fenômeno do dirigismo.  

Não é por outra razão que Junqueira de Azevedo reconhece que quando o texto 

constitucional fixou como um dos fundamentos da República o valor social da livre iniciativa 

(art. 1º., IV), quis impor ao jurista, “a proibição de ver o contrato como um átomo, algo que 

somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais”. O contrato, qualquer contrato, tem 

importância para toda a sociedade e essa asserção, por força da Constituição, faz parte, hoje, 

do ordenamento positivo brasileiro.49 

Em arremate, sob o influxo positivista, ou seja, de o Estado como recanto da 

autonomia privada, percebe-se que houve redução da força da vontade individual, recebendo 

aquela uma feição socializada. Essa autonomia privada passa a ser delineada como uma 

manifestação do poder de criar “normas”, dentro dos condicionamentos atribuídos pelo 

ordenamento jurídico. Essa criação teria um caráter normativo subordinado à norma posta, já 

que a titularidade da produção de leis autônomas é do Estado. 

Por isso, argumenta-se, para afastar a concepção naturalista do Direito, justificadora 

da autonomia privada na sociedade, que a vontade não constitui, só por si, o negócio jurídico. 

Precisaria da norma jurídica para transformá-la em fato jurídico. Dizer-se, assim, que a 

declaração de vontade constitui por meio do negócio jurídico uma norma autônoma, revela 

uma visão das peculiaridades do Direito, uma vez que elimina um dado essencial 

caracterizador do fenômeno jurídico, qual seja a incidência da norma jurídica sobre seu 

suporte fático.  Logo, sem a incidência da norma, a vontade não entrará no mundo jurídico e 

                                                            
49AZEVEDO, Antonio Junqueira. Princípios do Novo Direito Contratual e Desregulamentação do Mercado. 
Direito de Exclusividade nas Relações Contratuais de Fornecimento. Função Social do Contrato e 
Responsabilidade Aquiliana de Terceiro que Contribui para o Inadimplemento Contratual. Revista dos Tribunais, 
v. 750, p. 115-116, abr. 1998. p. 116. 
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não há como se falar em negócio jurídico. Somente há juridicidade onde exista norma jurídica 

reconhecedora de algum fato, inclusive volitivo.50 

 

1.1.6 A opção pela autonomia privada à luz de bases positivistas 

Após a exposição das linhas teóricas justificadoras do Direito, cabe aqui aquiescer a 

uma dessas percepções metodológicas de sorte a propor uma localização da autonomia 

privada, objeto dessa investigação preliminar do trabalho. 

A corrente jusnaturalista é sedutora, pautando sua base científica em leis existentes 

na própria humanidade ou em entes divinos. Recorre a valores superiores impressos na 

consciência moral do indivíduo. Centra-se na figura do ser humano e na persecução da moral 

e justiça. 

Indubitavelmente, a doutrina jusnaturalista desempenhou a função relevante de 

sinalizar a necessidade de um tratamento axiológico para o direito, ainda que não tenha sido a 

única a fazê-lo. Isto porque o jusnaturalismo permite o influxo de valores jurídicos, abrindo 

espaço para a discussão sobre a justiça e sobre os critérios de edificação de um direito dito 

justo. 

Entretanto, como salienta Auto de Castro, em face da necessidade de delimitar o que 

seja o direito justo, a doutrina jusnaturalista não logra oferecer uma proposta satisfatória de 

compreensão dos liames mantidos entre direito, legitimidade e justiça. Ao encerrar o 

jusnaturalismo todos os postulados metafísicos, resta demonstrado que a epistemologia 

jurídica, em consonância com os resultados da teoria do conhecimento, não reconhece os 

títulos de legitimidade da doutrina do direito natural.51 

Para a grande maioria dos jusnaturalistas, o direito injusto seria descaracterizado 

como fenômeno jurídico. O que leva a entender que um fenômeno ético apenas receberia a 

nomenclatura “direito” se estiver em conformação com a justiça, sob pena de configurar a 

imposição o arbítrio ou da força por um poder constituído. Ao mesmo tempo, não oferece 

uma resposta segura para o conceito de Justiça, pois essa significação é sempre relativa, 

condicionada à cultura, ao tempo, ao espaço etc. Quem seria autorizado a dizer o conteúdo do 

direito natural e julgar o grau de correspondência do direito positivo para com ele?   
                                                            
50 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 134. 
51 CASTRO, Auto de. A ideologia jusnaturalista: dos estóicos à O. N. U. Salvador: S. A. Artes Gráficas, 1954, 
p. 28. 



    37 

De outro lado, sob a perspectiva do Direito Natural estaria aberta a possibilidade de 

se afastar a ordem positiva em face de uma ordem ideal, mais justa. Isso pode ser bom, mas 

pode também ser muito ruim. Tudo dependerá da qualidade dessa ordem positiva, da 

qualidade da tal ordem mais justa e, especialmente, do autor desses julgamentos todos. 

 E assim, o jusnaturalismo, quando pauta a norma jurídica no sentimento de justiça, 

compromete as exigências de ordem e segurança jurídica, princípio essencial ao respeito à 

legalidade dos Estados Democráticos de Direito. Sob o ponto de vista da religião, moral, ou 

outro valor natural, a segurança é algo inatingível, enquanto o Direito Positivo oferece uma 

proposta ordenadora. Por isso não se pode atribuir ao Direito Natural essa condição de pautar 

o comportamento em sociedade. Basta lembrar o caos gerado pelo jusnaturalismo teocrático 

que guia grande parte das sociedades conflituosas no Oriente Médio, em que as leis naturais 

estariam justificando as mais repulsivas condutas contra a humanidade. 

Ademais, na medida em que levanta o jusnaturalismo a necessidade de o direito 

posto adequar-se a um modelo fornecido pelo direito natural, coloca nas mãos do detentor da 

atribuição de interpretar ou revelar esse direito natural a faculdade de desautorizar o próprio 

direito positivo, o que, a História mostra, também pode servir às ditaduras.52  

Imaginar uma sociedade exclusivamente guiada pelos ditames do Direito Natural 

seria reconhecer-lhe a sua inviabilidade. Ainda que se admita que o direito natural, como 

representativo da justiça, serviria como referencial valorativo (o direito positivo deve ser 

justo) e ontológico (o direito positivo injusto deixa de apresentar juridicidade), não se pode, 

como seu fundamento, situar a autonomia privada.  

Afinal, como pondera Betioli “O direito não visa ao aperfeiçoamento interior do 

homem; essa meta pertence à moral”.53 E por isso “não pretende preparar o ser humano para 

uma vida supraterrena, ligada a Deus, finalidade buscada pela religião”54. Com isso o Direito 

não se “preocupa em incentivar a cortesia, o cavalheirismo ou as normas de etiqueta, campo 

específico das regras de trato social, que procuram aprimorar o nível das relações sociais”.55 

                                                            
52 LATORRE, Angel. Introdução ao direito. Tradução de Manuel Alarcão. Coimbra: Almedina, 1974, p. 167. 
53 BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional, 10. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2008, p.8. 
54 Id. Ibid., p.8. 
55 BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional, 10. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2008, p.9. 
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A corrente positivista parece responder com mais eficiência às exigências científicas, 

permitindo, com mais adequação, situar a autonomia privada como fruto da prescrição, 

autorização ou normatização estatal. Nessa direção é que cabe ao Estado, como agente 

legislador, harmonizar as liberdades individuais, desempenhando um papel limitador e 

regulador. Não pode, contudo, deixar de respeitar e privilegiar, na medida em que essa seja 

compatível ao interesse coletivo, a pura manifestação da vontade como forma de 

concretização da liberdade. Logo, o negócio jurídico, como instrumento de vontade, 

necessitaria apenas amoldar-se a um ordenamento jurídico superior.56  

Noutros termos, impõe-se dizer que a autonomia privada, por meio dos negócios 

jurídicos, não sendo fonte normativa autônoma ou originária, deve ser exercida nos limites 

estabelecidos pela lei, como produto estatal. A livre manifestação da vontade permanece 

como regra; porém, compete ao Estado, através das funções típicas, direcionar e intervir em 

relações jurídicas contrárias a interesses sociais e de ordem pública. Em razão disso, pode-se, 

sinteticamente, enquadrar da seguinte maneira o significado atual da autonomia privada no 

nosso sistema jurídico: uma delegação do Estado aos particulares. 

Diante de tais considerações deve permanecer a liberdade no negócio jurídico, tendo 

apenas a validade do ato negocial que se conformar com a margem de liberdade concedida 

pela lei aos particulares para a auto-regulamentação de seus interesses. Ou seja, não sendo 

nenhuma liberdade absoluta, na autonomia privada “tudo pode” de acordo com o 

ordenamento jurídico. A autonomia privada garante aos indivíduos a escolha da melhor, mais 

conveniente, ou possível forma para a realização de um negócio jurídico, desde que esteja de 

acordo com os requisitos de legalidade impostos pelo ordenamento jurídico, e possibilite 

tornar o ato externamente reconhecido pelos outros. 

Alcança-se a conclusão de que a “autonomia da vontade” foi, em dado momento da 

história política e social, posta como produto e instrumento de um processo político e 

econômico lastreado na liberdade e na igualdade formal. Estaria sob o suporte ideológico do 

liberalismo, doutrina que se fez guiar pela liberdade como princípio orientador da produção 

normativa no âmbito do Direito Privado, notadamente no campo do direito das obrigações. 

Com a intervenção posterior do Estado, por meio de uma legislação protetiva, limita-

se a autonomia da vontade, buscando-se promover outro tipo de igualdade, a rotulada de 

“material”. Essa transição é bem caracterizada pela frase de Jean Bapstiste “Entre le fort et le 
                                                            
56 FERRI, Luigi. La Autonomia Privada. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, p. 84. 
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faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et 

la loi qui affranchi”57.  

O princípio da “autonomia da vontade”, ainda que com outra denominação e novos 

contornos, persiste como princípio básico da ordem jurídica privada. Apenas o seu repouso 

passa a ser numa espécie de liberdade outorgada pelo Direito advindo do Estado, 

reconhecendo-se que “esse vínculo, essa autolimitação, decorre, precisamente, do 

ordenamento jurídico que lhe reconhece o poder de regular, pela forma permitida, seus 

interesses”.58  

 

1.1.7 Conclusões sobre a opção metodológica da autonomia privada 
 

Tratou-se aqui de dois possíveis caminhos metodológicos para localizar a autonomia 

privada:1) sob a perspectiva positivista, a autonomia privada surgiria da autorização estatal, o 

que levaria à conclusão de que a sociedade nasceria com o Estado, sendo todo Direito estatal; 

e 2) sob o viés naturalista, a autonomia estaria no próprio indivíduo e na sociedade, afastando 

a coexistência necessária entre Estado e sociedade. 

Optou-se por situar, após um olhar sobre os fundamentos de cada corrente teórica 

justificadora do Direito, a autonomia privada, dentro de uma perspectiva positivista, na figura 

do Estado, como produtor legítimo de normas jurídicas. A este caberia o papel balizador das 

relações jurídicas firmadas dentro da sociedade, caracterizando a autonomia privada como um 

poder outorgado pelo Estado aos indivíduos. Este, a seu turno, seria materializado nos 

negócios jurídico como espécie normativa de caráter subalterno. O Estado, considerado 

genericamente como uma forma de poder, seria, assim, figura necessária à sociedade para se 

configurar a existência do Direito. 

Isso, de outro lado, impõe o reconhecimento da redução do papel da vontade no 

direito contemporâneo, num movimento simultâneo ao avanço do Estado em vários setores da 

vida em sociedade. Há, assim, a remodelação do conceito de autonomia da vontade, hoje 

adjetivada de “privada” (como poder atribuído aos particulares associados a deveres negativos 

e positivos). Acrescentou-se novos valores constitucionais e condutores no exercício dessa 
                                                            
57 Tradução livre: “Entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo é a liberdade que oprime e a 
lei que liberta" (Lacordaire). - Conferência de Nossa Senhora de Paris, Henri Lacordaire, ed. Sagnier e Bray, 
1848, p. 246. 
58 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 242. 
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autonomia privada, refletindo um perfil, do ponto de vista social, mais moderno aos negócios 

jurídicos. 

A regra, ainda assim, pode-se concluir, deve ser pautada pela permissão estatal para 

que o indivíduo se relacione do modo que melhor entenda, numa maximizada manifestação de 

sua autonomia privada. Não pode o indivíduo ser conduzido a fazer apenas ao que o Estado 

interessa e da forma mais conveniente aos seus elegidos propósitos. O particular não é agente 

social precipuamente, e não pode ser obrigado a substituir-se nos deveres públicos.  

O Direito é, no contexto da autonomia privada, convocado a uma função corretora e 

de equilíbrio dos interesses dos vários setores da sociedade, limitando, em maior ou menor 

grau de intensidade, o poder jurídico do sujeito. Não pode, porém, desconsiderá-lo, já que ele 

é, em última análise, o substrato político-jurídico do sistema neoliberal em vigor nas 

sociedades democráticas e desenvolvidas do mundo contemporâneo.  

Logo, a questão tormentosa da autonomia privada é uma definição mais precisa dos 

seus limites. O poder normativo dos particulares é subordinado ao Estado, mas ainda assim 

tem sua eficácia jurídica reconhecida e protegida pela própria Constituição. A autonomia 

privada pode e deve direcionar-se com o propósito de corrigir apenas os seus excessos. A sua 

mitigação desgarrada de um claro interesse coletivo é ilegítima. E não se pode conceber 

igualmente ingerências disfarçadas de sociais, quando o interesse é exclusivamente do Estado. 

A autonomia privada, ainda que esteja intimamente ligada à liberdade, pode ser 

traduzida e reconhecida pelos cidadãos como sendo a possibilidade de agir de acordo com a 

lei como produto do Direito estatal. Há liberdade sempre que a lei não proíbe. 

Não se associa, quando do posicionamento da autonomia privada dentro da 

normatividade do Estado, a um entendimento de que a vontade, expressada no mundo dos 

fatos pelos negócios jurídicos, não tem força normativa. Aliás, isso sequer parece ser 

juridicamente defensável. Essa opção implica apenas em reconhecer que a normatividade do 

indivíduo e da sociedade é legitimada pela fonte primária da norma, ou seja, pelo Direito 

produzido pelo Estado. Observado os contornos dados pelo Estado, ao Direito Positivo cabe 

proteger e legitimar a norma produzida pelas partes, no exercício de sua autonomia privada. 

Portanto, a pesquisa sobre o problema da regulamentação da publicidade infantil 

será, portanto, desenvolvida sob as bases metodológicas da autonomia privada como uma 

“autorização” estatal para o conduzir da vida jurídica do indivíduo. Tem, assim, uma base 

teórica, assumidamente, positivista. 
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1.2 A AUTONOMIA PRIVADA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS E O ADVENTO 

DE UM NOVO PERFIL DE CONTRATO COM IMPACTO NOS MODERNOS 

NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Modernamente não seria mais coerente se referir à expressão “autonomia da 

vontade”, já que esta foi forjada num paradigma estatal não mais presente. A autonomia 

privada é a terminologia mais perfilhada ao atual paradigma estatal de Estado com perfil 

social e democrático. E diante da posição metodológica assumida de localizar a autonomia 

privada como fruto de permissão do Estado, importa, a partir dessa opção, demarcar as 

peculiaridades do seu exercício dentro de uma relação jurídica de consumo, ambiente que 

interessa mais propriamente ao tema da pesquisa, que envolve um nítido alinhamento a esse 

disciplinamento jurídico.  

Num retrospecto histórico, verifica-se que após a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), grande parte das sociedades mundiais enfrentou um desenvolvimento do capitalismo 

financeiro, que pôs o Estado Liberal em situação de fragilidade. A intervenção estatal superou 

a condição de exceção, tornando-se indispensável à própria existência do sistema capitalista.59 

Num primeiro momento, propôs-se a conciliação entre o privado e o interesse público por 

meio de um Direito Econômico, como resposta às novas exigências para dirigir a nova 

realidade econômica e social. Caracterizou-se a perspectiva de uma sociedade com maior 

divisão de renda, com mais oferta de serviços básicos a uma parcela bem maior da sociedade. 

O Estado, diante da nova estrutura econômica, deparou-se com novas realidades, 

como os contratos de adesão, as cláusulas gerais, o dirigismo contratual e a criação da 

necessidade de mecanismos de proteção aos hipossuficientes. Alguns chegam a dizer que se 

estaria da chamada publicização do Direito Privado.60 

As transformações ocasionadas pela revolução industrial e tecnológica provocaram 

um novo dimensionamento das relações jurídicas, especialmente as de consumo. Em linhas 

gerais, pode-se simplificar essa mudança na passagem para uma nova modelagem do 

mercado. O antes artesanal foi substituído pela produção em massa, o contrato 

                                                            
59  FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.10. 
60 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão Judicial dos Contratos: Autonomia da Vontade e Teoria da 
Imprevisão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 44. 
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individualizado foi alterado pelo padronizado, abrindo caminho para diversas práticas 

abusivas, criando um ambiente hostilizado para o consumidor.  

Nesse cenário de produção em massa, a autonomia privada, nas relações de consumo, 

sofre mutação em sua essencial, conforme enfatiza Nicole Chardin: 

O consumidor é um não técnico da decisão. Ele não conhece o mecanismo volitivo. 
No melhor dos casos, é um decisor empírico, cada uma de suas decisões sendo fruto 
de um mecanismo volitivo mais ou menos coerente. Ou pior, não é um mecanismo 
semelhante à vontade, mas simplesmente um desejo, um automatismo. Nisso o 
consumidor se opõe ao profissional que possui uma decisão técnica de decisão, a 
qual é fruto da experiência ou o resultado de uma preparação da decisão efetuada 
por um técnico da decisão. Do consumidor ao profissional há toda distância da 
técnica da decisão, o consumidor é um amputado de vontade. É possível desvendar 
uma outra diferença fundamental entre o consumidor e o profissional, o consumidor 
é um ator isolado, ao passo que o profissional se beneficia de uma ajuda técnica à 
decisão.61 

  

Dessa sorte, não tendo o indivíduo muitas das vezes condições de exercer sua 

vontade na deflagração de suas opções jurídicas, o Estado, como agente normativo, foi 

instado a agir. Diante do avanço da economia moderna, tornou o antigo modelo contratual 

individual absolutamente impraticável, exigindo-se, nesse mundo de consumo em massa, uma 

nova forma de acordo. 

Cláudia Lima Marques pontua que na sociedade de consumo, com seu sistema de 

produção e de distribuição em grande quantidade, o comércio jurídico se despersonalizou e os 

métodos de contratação em massa, ou estandardizados, predominam em quase todas as 

relações contratuais entre empresas e consumidores. 62 

E foi assim que conceitos tradicionais como os do negócio jurídico e da autonomia 

da vontade permanecem ao mesmo tempo em que ganham novos contornos, marcando, 

inclusive, uma nova denominação ao segundo: a autonomia passou a ser adjetivada de 

“privada”63. O Estado passou a tomar lugar reservado aos particulares no exercício de sua 

liberdade de “autorregular” suas relações, acarretando a presença mais incisiva de normas 

imperativas, como as que se enxerga, modernamente, no Código de Defesa do Consumidor.  

                                                            
61 BERTONCELLO, Karen Rick Danillevicz; LIMA, Clarissa Costa. Superendividamento aplicado: Aspectos 
Doutrinários e Experiência no Poder Judiciário. Rio de Janeiro: GZEditora, 2012, p.40. 
62 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 75. 
63 Vale lembrar que se optou, nessa pesquisa, pela concepção de autonomia privada como o poder dos indivíduos 
de regularem as suas relações mútuas, privadas ou não, no âmbito de criação de relações jurídicas, dentro dos 
limites das normas gerais fornecidos pelo Estado, ou seja, como o espaço autorizado pelo ente político. 
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Ganha espaço o contrato, instrumento materializador da autonomia privada, sob um 

novo modelo jurídico-social, cuja marca é a inserção de um novo elemento estranho às partes, 

mas básico para a sociedade como um todo: o interesse social.64 Por essa razão aponta Enzo 

Roppo: 

O contrato, portanto, transforma-se, para adequar-se ao tipo de mercado, ao tipo de 
organização econômica em cada época prevalecente. Mas justamente, 
transformando-se e adequando-se do modo que disse, o contrato pode continuar a 
desempenhar aquela que é – e continua a ser – a sua função fundamental no âmbito 
das economias capitalistas de mercado: isto é, a função de instrumento da liberdade 
de iniciativa econômica. Está agora claro que as transformações do instituto 
contratual, que designamos em termos da sua objectivação, não contrariam, mas 
antes secundam, o princípio da autonomia privada, desde que se queira ter deste 
princípio uma noção realista e correcta.65 

Caracteriza-se assim uma nova concepção de contrato no Estado Democrático, em 

que a vontade perde a condição de elemento exclusivo, surgindo ao seu lado um elemento 

estranho às partes (e relevante a sociedade como um todo).66  A postura intervencionista é 

consequente, buscando-se adequar o novo perfil do contrato às necessidades coletivas e 

sociais. As “Constituições democráticas situam o sujeito como emissor e destinatário do 

Direito, estabelecem a dignidade da pessoa humana como seu principal fundamento e como 

premissa antropológico-cultural para elevar a democracia como uma consequência 

orgânica”67. Positiva-se com mais abrangência o princípio da boa-fé objetiva e baliza-se mais 

incisivamente o direito de propriedade à uma função social.  

Nessa senda é que Luiz Edson Fachin explica: 

A intervenção do Estado nas relações jurídicas privadas, em searas contratuais nunca 
antes tocadas pelo legislador se mostrou relevante. A liberdade contratual passa a ser 
encarada de forma mitigada, pois se reconhece que os pressupostos indispensáveis 
para a formulação do conceito contratual (liberdade e igualdade – formal – entre 
contratantes), não mais eram suficientes na contratação de massa.68 

 

                                                            
64 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do contrato no estado social. Maceió: Edufal, 1983, p. 127-128. 
65 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1988, p. 08. 
66 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do contrato no estado social. Maceió: Edufal, 198, p.128. 
67 CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e; BALBINOT, Jéssica. Autonomia da vontade, autonomia 
privada e o caso “LULU”. Revista Jurídica da UNI7, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 13-34, jul. 2017. ISSN 2447-9055. 
Disponível em:<http://www.uni7setembro.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/268>. Acesso 
em: 17 out. 2017. doi: https://doi.org/10.24067/rju7,14.1:268. 
68 FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. São 
Paulo:Renovar, 2000, p. 199-200. 
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Resumidamente, sob a doutrina da “autonomia da vontade”, a vontade é fonte de 

obrigações em seu sentido mais amplo, ou seja, sem qualquer restrição, pois exercida num 

paradigma de afastamento do Estado. De outro lado, a concepção da “autonomia privada” 

traduz uma nova visão para a autonomia da vontade, passando o ordenamento jurídico a 

limitá-la, devendo os contraentes a observância da função social do contrato e da lei. “A 

autonomia privada deixa de estar unicamente atrelada à força obrigatória dos contratos para 

desempenhar o papel de fundamento dos princípios da liberdade contratual, do 

consensualismo e do efeito concernente aos contratos”.69 

Essa realidade normativa afeta a supremacia da vontade individual na teoria do 

direito. Valores como a equidade, a boa-fé e a segurança nas relações jurídicas são 

positivados ao lado da autonomia, agora sob a adjetivação “privada”, na nova teoria 

contratual. O direito dos contratos socializado redescobre o papel da lei, que não será mais 

meramente interpretativa ou supletiva, mas cogente (conforme art. 1.º do CDC). A lei 

protegerá determinados interesses sociais e servirá como instrumento limitador do poder da 

vontade.70 

1.2.1 O surgimento do microssistema do consumidor enquanto corolário da “pós-

modernidade" 

 

A seguir será traçada uma evolução histórica e social que fez surgir a existência do 

que se chama hoje de “microssistemas” jurídicos. Estes ganham foco com o surgimento de 

sociedades repletas de valores plúrimos, de interesses contrapostos, contraposições estas que, 

por suas dinâmicas, não mais eram possíveis de serem resolvidas por meros critérios de 

solução de antinomias já tradicionais à Ciência do Direito.  

Os microssistemas são visualizados no movimento de transferências de inúmeras 

questões e matérias jurídicas de dentro de códigos enxergados como “generalistas”, a exemplo 

do Código Civil brasileiro, para leis específicas e voltadas para determinada categoria de 

indivíduos. Dessa descodificação é que surge o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90).  

                                                            
69 GOEDERT, Rubia Carla. Discriminação nos contratos de consumo x autonomia privada. Revista da 
AJURIS. v. 40, n. 131, set. 2013, p. 131. 
70 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor. O Novo Regime das Relações 
Contratuais. 4.ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2002, p. 153. 
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Percebem-se que todas essas leis de proteção de categorizada guardam relação com 

os direitos difusos, instrumentalizados, a mais das vezes, pela Ação Civil Pública. Mostra-se, 

portanto, claro que essa opção normativa de desvinculação de códigos surge a partir da 

prioridade constitucional de estabelecer sistemas de proteção para determinas categorias de 

pessoas, escolhidas por alguma necessidade especial de proteção estatal, e dentre elas está o 

consumidor (art. 5º, inciso XXXII). 

 Dessa sorte, a especificidade da proteção concedida pelas leis formadoras de cada 

microssistema é o instrumento pelo qual o Estado pode intervir nas relações privadas com o 

propósito de, afastando qualquer alegação de ingerência ou arbitrariedade, de compensar 

relações desiguais entre os particulares envolvidos em determinado negócio jurídico. Em 

outras palavras, os microssistemas prestam-se a servir de caminho estatal para proteção e 

equilíbrio de categorias sociais postas em situação de vulnerabilidade. Tutelam-se, com isso, 

as minorias, que de certa forma são considerados mais frágeis e sucessíveis a não terem seus 

direitos respeitados. 

 O ambiente de toda essa diversidade cultural e de sujeitos, justificador da criação de 

microssistemas, é o da chamada “pós-modernidade”, expressão que, ainda que tão abordada 

cientificamente, não tem seu modelo muito bem definido nos estudos e pesquisas teóricas. Foi 

nessa nova fase experimentada pela sociedade contemporânea que se originou a visível 

necessidade de tutela do consumidor, que surge, como abordado mais adiante, como novo 

sujeito de direitos no sistema jurídico mundial e, especialmente, no Brasil. 

1.2.1.1 A transição da modernidade à pós-modernidade  

O paradigma da sociedade moderna surge nos séculos XIII e XIX, tomando vulto 

com o iluminismo, quando houve o despertar da ciência moderna e mudança de 

comportamento do ser humano. Sucedeu o modelo da teologia da Idade Média em toda 

explicação era remetida ao transcendente e à metafísica. Na modernidade imperava o valor da 

liberdade individual. 

A modernidade representa o tempo da sociedade derivada da Revolução Francesa, 

cuja marca é o paradigma do Estado Liberal. Nele se vislumbrava uma postura de 

neutralidade diante do ente político frente às ações individuais. Por consequência, com a 

afirmação das ideias de liberdade burguesas, principalmente durante o século XIX, ocorrem 

mudanças significativas nos valores sociais. O cidadão passou a ser o centro das atenções. 

Contudo, as “propriedades privadas, individuais, operavam como um símbolo de 
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prosperidade, com os pobres representando os incapazes, que não conseguiam aproveitar as 

inúmeras oportunidades oferecidas pela livre iniciativa”.71  

A crise da liberdade como paradigma do direito moderno se iniciou com as lutas pelo 

Estado Social, por volta do final do século XIX e começo do século XX. Foram as ideias e as 

ações socialistas que pressionaram as sociedades europeias a admitir a flexibilização dos 

paradigmas do Estado Liberal e do direito moderno. As sociedades ocidentais passaram a 

conferir um evidente equilíbrio entre os dois conceitos: Estado de Liberdade e Estado de 

Igualdade.72 

Nesse ambiente é que a liberdade foi perdendo espaço e o seu valor absoluto. É dessa 

mudança no propósito do paradigma do direito moderno que começam a surgir as teses sobre 

possibilidade de limitação do exercício da liberdade em função de valores novos, 

principalmente nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI.73 

A liberdade passou a ser inconcebível sem uma parcela sensível de solidariedade e de 

igualdade social. De outro lado, o progresso social, o combate às desigualdades, o 

desenvolvimento econômico e a proteção das classes mais desfavorecidas despontam a partir 

do respeito aos novos valores que emergiram, fazendo surgir para uma nova dimensão de 

direitos difusos.74 Era a fase embrionária de um Estado Social. 

Passou-se a postular uma filosofia tolerante da vida como modelo social que 

conseguisse substituir o antigo regime e cujos conteúdos se constituíram em fundamento 

jurídico e político das constituições democráticas. Reconheceu-se, é verdade, que o 

liberalismo teve a sua importância ao consolidar uma filosofia de progresso econômico, social 

e técnico, com a liberação total das potencialidades dos indivíduos. Principalmente ao aplicar 

uma visão positiva e otimista do homem, que era visto como um ser individualmente 

autônomo, materialista e dotado de razão. Ainda assim, a modernidade, apesar de ter 

representado significativo avanço para a humanidade, acabou sendo um sistema teórico de 

                                                            
71 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. O novo paradigma do direito na pós-modernidade. Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. Disponível em: < 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/777>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
72 WOLKMER, Antonio Carlos. Elementos para uma crítica do Estado. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 
1996, p. 26. 
73 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. Op. Cit., p. 78.  
74 CANOTILHO, J.J.G. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 394. 
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justificação de desigualdades. 75 E é da derrogada do Estado Liberal que surge o que se hoje 

chama de “pós-modernidade”.  

Muitos autores recorrem à expressão “pós-modernidade” como o modelo da 

sociedade contemporânea.76 Representaria um contexto sócio histórico fundado em reflexões 

críticas acerca do esgotamento do paradigma até então instituído e construído dentro da 

modernidade ocidental. A expressão, contudo, é cercada de discussões e não encontra um 

entendimento harmonioso de seus contornos. Sequer há unanimidade na identificação do 

momento inicial deste processo. Todavia se reconhece que ele representa a superação dos 

paradigmas erigidos ao longo da modernidade.77  

Há uma perspectiva de que a origem dessa concepção teve início na década de 70, na 

publicação do periódico Boundary 2 – Revista de Literatura e Cultura Pós-Modernas. Nela o 

pós-modernismo teria sido apresentado pela primeira vez como referência coletiva.78 Nessa 

oportunidade, Ihab Hassan, colaborador da revista, em busca de elementos de radicalização ou 

de negação do modernismo, teve o reconhecido mérito de estender suas análises sobre o pós-

modernismo a diversos campos da produção estética, como as artes visuais e a música, e além 

deles, incluindo a tecnologia e, posteriormente, a ciência e a filosofia. Com forte veia 

antimarxista, Hassan pretendia esquivar-se à política, ao mesmo tempo em que decretava a 

obsolescência das distinções entre esquerda e direita do campo político, materialismo e 

idealismo, base e superestrutura.79 

Outra importante projeção do pós-modernismo foi implementada pela teorização 

desenvolvida por François Lyotard, materializada na obra “A condição Pós-Moderna”. Logo 

no parágrafo de abertura da obra tem-se a ideia que seria desenvolvida pelo autor: 

Este estudo tem por objetivo a condição do saber nas sociedades mais 
desenvolvidas. Decidiu-se nomeá-la “pós-moderna”. A palavra está em uso no 
continente americano, na escrita de sociólogos e críticos. Ela designa o estado da 
cultura após as transformações que afetaram a regra dos jogos da ciência, da 

                                                            
75 CRUZ, Paulo Márcio. Política, poder, ideologia e Estado contemporâneo. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2006, p.89. 
76AMARAL, Francisco. O direito civil na pós-modernidade. In: NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; FIUZA, 
César; SÁ, Maria de Fátima Freire de (Coord.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey. 2003, p. 45. 
77 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na pós-modernidade. Revista Sequência, n. 57, p. 131-152, dez. 
2008. 
78 ANDERSON, Perry. As Origens da pós-modernidade. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999, p.110. 
79 Ibidem, p. 26-27. 
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literatura e das artes a partir do fim do século XIX. Essas transformações serão 
situadas aqui relativamente à crise dos relatos.80 

 

Para o autor, a era pós-moderna estava ligada ao surgimento de uma sociedade pós-

industrial, onde o conhecimento ganharia a condição de principal força econômica de 

produção numa corrente desviada dos Estados nacionais.81 

Essa abordagem sobre os temas do pós-modernismo e da pós-modernidade ganhou 

um desenvolvimento extremamente direitista e conservadora até o final da década 1970. Foi 

principalmente por meio do esforço de Frederic Jameson, teórico marxista, que a noção de 

pós-modernidade “foi arrancada do campo conservador e apologético do qual era mantida 

cativa”. A partir de suas mãos a pós-modernidade se tornava a expressão de uma nova etapa 

do desenvolvimento do capitalismo e não simplesmente um desdobramento ou ruptura 

estética e epistemológica.82 A sua concepção de pós-modernismo seria, portanto, “histórica e 

não meramente estilística”.83 

E por isso, nas palavras de Jamerson, a pós-modernidade deveria ser apreendida 

como "[...] um conceito de periodização cuja função é correlacionar a emergência de novas 

determinações formais na cultura com a emergência de um novo tipo de vida social e uma 

nova ordem econômica".84 Logo, essas novas transformações do pós-moderno estariam 

“trazendo uma mudança no modo de ser e de viver dos homens, se pensar sobretudo na 

cultura do individual. Ele estabelece uma coerção brutal de um grupo social sobre todas as 

novas forças produtivas da sociedade”.85 

Pertencente à escola marxista de pensamento, Frederic Jameson vê a tecnologia e a 

economia como os motores dessa mudança cultural, considerando o capitalismo 

                                                            
80 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 3. ed. Rio de janeiro: José Olympio Editora, 1988, p. 
XV. 
81 NASCIMENTO, João Paulo Costa do. Abordagens do pós-moderno em música: a incredulidade nas 
metanarrativas e o saber musical contemporâneo [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2011, p.28. 
82  CAVALCANTI MELLO, Gustavo Moura de. Pós-Modernismo: entre a Crítica e a Ideologia. Revista de 
Filosofia.  v. 39, n. 01 (2016) p. 235. Disponível em: 
<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/transformacao/article/view/5812>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
83 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio. Tradução de Maria Elisa 
Cevasco. São Paulo: Ática, 2004, p.72. 
84 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio. Tradução de Maria Elisa 
Cevasco. São Paulo: Ática, 2004, p .72. 
85 ANGELI, Jose Mario. Globalização e pós-moderno. Revista Mediações, v.1, n.2,.1996, p.18. 
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contemporâneo como sendo pós-moderno em seu modo de produção e em suas relações 

sociais.86 Por essa razão “para todos os porta-vozes da pós-modernidade, a ciência e sua 

relação com a tecnologia são cruciais para o rompimento com a modernidade. 87 

A repercussão desse novo estilo da sociedade, em que ganha força o incremento da 

tecnologia, foi a concentração da indústria na produção em massa, com a fabricação de 

produtos padronizados. Em movimento natural a esse fenômeno, fez-se despertar a geração de 

costumes, hábitos e estilos de vida semelhantes.   

Diante dessa necessidade de produção massiva, na fase atual da dita pós-

modernidade, a sociedade é marcada pela denominação de “sociedade de consumo”. A razão 

é bem evidente, na medida em que o instinto de consumir deixou de ser um elemento de 

natural de opção pelas necessidades na vida das pessoas e passou a ser a razão da mesma, ou 

uma projeção de felicidade. O homem de antes era o produtor, hoje substituído por máquinas, 

ele recebe o novo papel de ser tornar o consumidor.  

E dessa nova posição social, marcante nessa sociedade qualificada como pós-

moderna, é que o indivíduo passa a alimentar uma necessidade de inserção no mundo por 

meio do consumo. Faz com isso surgir a preocupação com o abandono da verdadeira 

“necessidade” de consumir, abraçando a “essencialidade” criada na vida das pessoas. 

Logo, enquanto o modernismo adveio do assíncrono, da interação criativa entre 

tecnologia e arte, da perspectiva da transformação radical nas formas de sociabilidade, o pós-

modernismo “[...] surgiu da combinação de uma ordem dominante desclassificada, uma 

tecnologia midiatizada e uma política sem nuances”.88  

Há, na perspectiva da sociedade existente no pós-modernismo, uma saturação da 

tecnologia eletrônica de massa e individual. Por isso, o “ ambiente pós-moderno é povoado 

pela cibernética, a robótica industrial, a biologia molecular, a medicina nuclear, a tecnologia 

de alimentos”. 89 E essa tecnologia produzida pela sociedade pós-moderna é incisivamente 

aplicada na área de comunicação: televisão, rádio, internet, telefones celulares, etc., sendo 

essa uma das mais fortes identidades da sociedade pós-moderna. 
                                                            
86 SHINN, Terry. Desencantamento da modernidade e da pós-modernidade: diferenciação, fragmentação e a 
matriz de entrelaçamento. Sci. stud., São Paulo,  v. 6, n. 1, p. 43-81,  mar.  2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000100003&lng=pt&nrm=iso, p. 53. 
Acesso em 21 mar. 2017. 
87 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo. Op. Cit., p.49. 
88 ANDERSON, Perry. As Origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 108. 
89 SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1986, p.26. 
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1.2.1.2 Efeitos dessa “pós-modernidade” na Ciência do Direito 

 
A partir do despertar da nova sociedade contemporânea, moldada num ambiente de 

pós-modernidade, percebe-se a ruptura de padrões comportamentais e da postura existencial, 

repercutindo num redirecionamento da vida humana sob novos paradigmas e novos valores90. 

Se a modernidade foi a “cristalização da Metafísica”, a pós-modernidade é a dissolução de 

qualquer valor abrangente construído a priori pela razão.91 Deixa-se para trás a denominada 

“Era Moderna”. 

A pós-modernidade, tratada aqui, sinteticamente, como período de revisão das 

heranças modernas e de transição no qual se procura a superação das falhas da modernidade, 

introduz novos parâmetros axiológicos. Chegou-se à “exaustão dos anos dourados da 

publicidade, da música, do sonho americano, da imigração para o continente americano, da 

reconstrução do pós-guerra, da corrida espacial, da conquista da Lua”. Esses convolaram-se 

“em anos de chumbo, com consequências socioeconômicas as mais nefastas”. A crise 

econômica causou a crise também do Estado. Surge uma mudança estrutural na sociedade, 

capaz de afetar as economias mais estáveis do mundo, tendo como ponto de origem o sistema 

político, uma crise de racionalidade de caráter sistêmico e uma crise de legitimação 

(identidade). 92 

A nova sociedade é marcada pela racionalidade científico-tecnológica. O progresso 

da ciência segue rumo ao infinito e não se intimidada frente a limites nem metas. Trata-se de 

um progresso altamente técnico, sem dimensão de gratuidade e de contemplação, que se 

coloca a serviço de contratos comerciais e da racionalidade econômica.93 

Surge na pós-modernidade o que se passou a chamar de “racionalidade econômica”. 

Esta é desenvolvida por meio de uma lógica de mercado, cujo o objetivo é, naturalmente, o 

lucro. Essa racionalidade é acompanhada de uma necessidade de maior sofisticação das 

                                                            
90 LIMA, Newton de Oliveira. Direito e Diversidade na Pós-Modernidade. Disponível em: 
<www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2008/Discentes/Newton%20Lima.pdf>. Acesso em: 05 de jan. 2017. 
91 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo:Landy, 2002, p.112. 
92 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na pós-modernidade. Revista Sequência, n. 57, p. 131-152, dez. 
2008, p. 143. 
93 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Dialética do esclarecimento: escritos filosóficos. Tradução de 
Guido Antônio de Almeida. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1991, p.22. 
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estratégias de domínio no hábito de consumir e em outros âmbitos da vida humana. E nesse 

contexto, destacam-se a alta concentração de renda, o domínio sem precedentes da tecnologia, 

e uma exploração e massificação do ser humano. De outro lado, emergem paradigmas 

axiológicos exigidos pela economia, como, por exemplo, o novo conceito de progresso 

autossustentado, que respeite o meio ambiente e valorize o indivíduo e sua criatividade. 94 

Fez-se despertar nesse novo modelo de sociedade uma intensa caminhada da 

humanidade ao avanço tecnológico, que, diante de novas garantias postas à disposição da 

humanidade, proporciona uma corrida desenfreada pelo desenvolvimento, num propósito de 

enriquecimento a qualquer custo.  

Destaca-se, em consequência, uma franca busca de acúmulo por riqueza, levando os 

seres humanos a experiências negativas, dentre as quais as agressões ao meio ambiente, o 

crescimento demográfico desordenado, o consumismo insensato e inútil, a tensão por guerras, 

com uso de poderosas armas de destruição em massa.95 

Iniciou-se, dentro da atual sociedade, uma aproximação entre diversas culturas e 

jamais houve tanta necessidade de comunicação entre as mesmas. Isso provocou um 

incremento de novas trocas comerciais em escala global e a consequente necessidade de 

regulação jurídica internacional das esferas de circulação de pessoas, bens e serviços.  

E assim, o direito na pós-modernidade está inserto em um sistema de 

“multiculturalismo que informa as bases de um campo cultural que pode ser interpolado pela 

normatividade e pela axiologia, a tridimensionalidade que decorre da estrutura jurídica, 

transpassada pela factividade cultural, a norma e os valores”.96 

Os conflitos deixam de ter a proporção e a perspectiva de conflitos individuais e 

passam a conflitos conjunturais, coletivos, associativos, difusos, transindividuais, motivando a 

insuficiência do Direito como se conhecia na era moderna. Afinal, a sociedade contemporânea 

passou a constituir-se em um organismo complexo, dotado de legítimas esferas particulares de 

poder que, gradativamente, conquistaram capacidade suficiente para deixar de serem minorias 

                                                            
94 BAUDRILLARD, Jean. À Sombra das Maiorias Silenciosas- o fim do social e o surgimento das massas. 
Tradução de Suely Bastos. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.38. 
95 BAASCH LUZ, Sérgio Roberto. O papel político-jurídico do juiz na pós-modernidade. Novos Estudos Jurí-
dicos, [S.l.], p. 31-44, ago. 2011. ISSN 2175-0491. Disponível em: 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3118/2013>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
doi:http://dx.doi.org/10.14210/nej.v0n0.p31-44. p. 34. 
96 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 44. 
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e se prostrarem na condição de centros autônomos, dotados de força para impor a oitiva de 

seus interesses.97 

Na atual pós-modernidade caracteriza-se, assim, uma sociedade pluralista, que busca 

novas alternativas para seus dilemas comuns, impondo mudanças nas relações sociais de sorte 

a abranger a diversidade e peculiaridades da população mundial, num movimento de 

unificação dos povos. Deixa-se de enxergar aquela concepção tradicional de sociedade 

formada a partir de células bem delineadas e postas.  

O conceito de família amplia-se e a comunidade passa por transformações 

substanciais, causando uma reformulação do contexto social e das suas unidades basilares. 

Como pontua Cláudia Marques, “hoje são muitos sujeitos individuais, sujeitos homogêneos, 

coletivos e difusos, em um novo pluralismo de sujeitos que não impede que recebam e 

exerçam - diretamente ou através de representantes - seus direitos”.98 

Diante dessa adversidade é que parece se justificar a advertência de Michael 

Maffesoli de que o 

termo indivíduo, já o disse, não é mais de actualidade. Em todo caso, não é de 
actualidade no seu sentido estrito. Talvez fosse necessário falar, no caso da pós-
modernidade, de uma pessoa (persona) que desempenha diversos papéis nas tribos 
às quais adere. A identidade fragiliza-se. As identificações múltiplas, em 
contrapartida, multiplicam-se. 99 

O autor sustenta que, de um modo geral, as células sociais são reorganizadas na 

forma de “tribos”. Defende que a “emergência de um tribalismo pós-moderno que, sempre e 

de novo, repousa na necessidade de solidariedade e de protecção que caracteriza qualquer 

conjunto social”. E assim, “Nas selvas de pedra que são as megalópoles contemporâneas, a 

tribo desempenha o papel que era o seu na selva stricto sensu”.100 

Desse modo, para o sociólogo francês, a grande diferença entre a modernidade e a 

pós-modernidade, baseia-se no fato de que nas sociedades da primeira há a tendência da 

homogeneização, observando o oposto nas sociedades complexas da pós-modernidade, onde 

há múltiplos valores heterogêneos entre si. Ou seja, nas sociedades pós-modernas há a 

                                                            
97 HEGEL apud BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 
1999, p. 15. 
98 MARQUES, Cláudia Lima. Relações de Consumo na pós-modernidade: Em defesa de uma interpretação 
finalista dos Artigos 2º e 29 do CDC. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Belo Horizonte, v. 19, mar. 
2001, p.101. 
99 MAFFESOLI, Michel. Pós-modernidade. Comunicação e Sociedade. Vol. 18, 2010, p. 21-25. 
100 Ibidem. Vol. 18, 2010, p.22. 
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massificação, organizam-se tribos efêmeras, que com partilham pequenos valores, que se 

atraem e se repelem em contornos difusos e fluidos.  E essa “tribalização” do corpo social é 

acentuada com o advento de novas tecnologias que fortalecem laços sociais, maneiras de 

estar-junto, ou seja, o que se pode chamar de “afinidades eletivas”. 101 

E isso levaria a percepção de tudo isso seria uma inegável mudança no modo de se 

estabelecer e vivenciar as relações sociais. Logo, “Todos os pontos fortes, a partir dos quais a 

modernidade as concebera, indivíduo, identidade, organizações contratuais, atitude projetiva, 

dão lugar a uma outra realidade muito mais confusa, sensível, emocional, de contornos pouco 

definidos e do ambiente evanescente”.102 

E diante disso, chega a ser “surpreendente ver que as diversas instituições já não são 

nem contestadas nem defendidas. São muito simplesmente “roídas” e servem de nichos às 

micro-entidades alicerçadas na escolha e na afinidade”. Para ele a “afinidade eletiva” é 

encontrada “no seio dos partidos, das universidades, dos sindicatos e outras organizações 

formais, e que funcionam de acordo com as regras de solidariedade de uma maçonaria 

generalizada”.103 

Em face de todos esses novos contornos da sociedade, estruturada na dita “Pós-

modernidade”, parecer estar caracterizada a necessidade de um “Novo Direito”, que absorva 

as conquistas promovidas pelas reflexões da Modernidade, mas que também, diante do caráter 

interdisciplinar dessa sociedade,  busque “sentido da Norma Jurídica a partir da Ética, da 

Justiça, da Moral que alicerçadas na tolerância, na boa vontade, no reconhecimento da 

desigualdade, na justiça e na paz produzem práticas sociais desejáveis de um futuro porvir”.104 

Enfim, que o Direito procure se adaptar às mudanças ocorridas na atual Sociedade, permitindo 

a sua revitalização no tempo e espaço. 

E assim o “Direito não pode mais ser pensado apenas enquanto técnica de regulação 

coercitiva da vida social, pois esta não se constitui somente de ordem, organização e razão, 

                                                            
101 SILVA, Sandra Siqueira da. A modernidade e a pós-modernidade. Uma leitura de Michel Maffesoli e 
Anthony Giddens. RBSE 10 (29): 372-377, ISSN 1676-8965. Disponível 
em:<http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2017. 
102 MAFFESOLI, Michel. No Fundo das Aparências. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 348. 
103 Ibidem, 1999, p.22. 
104 DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de; SILVA, Moacyr Motta da. Política jurídica 
e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 18. 
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mas também de afeto, sensibilidade, desordem, rupturas, caos”. Por isso “ precisa descobrir o 

novo que se anuncia no presente com toda sua força criativa. ”105 

Não há, portanto, dúvidas de que o Direito é alvo da mudança ocorrida dentro da 

sociedade por ele regulada, e que naturalmente os valores sociais exercerão influência na 

construção do Direito à medida que forem identificados os critérios objetivos que justifiquem 

a norma posta e a norma proposta.106 

Procura-se, na pós-modernidade, uma nova feição de valores esquecidos ao longo da 

modernidade, principalmente no campo da justiça social. Seria preciso enfrentar o 

descompasso, ou na contradição, entre a ordem formal (irreal) e a ordem social (real). “Eis o 

que desafia o direito, bem como a ciência do direito, de um modo geral, a repensar seus 

próprios conceitos, práticas, valores e paradigmas.107 

                                                            
105 DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de; SILVA, Moacyr Motta da. Política jurídica 
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Estudos Jurídicos. NEJ - Eletrônica, p. 31-44 / Edição Especial 2011, p. 35. Disponível em: 
<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3118>. Acesso em: 25 de jan. 2017. 
107 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na pós-modernidade. Revista Sequência, n. 57, p. 131-152, dez. 
2008. 
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1.2.2 A redefinição do consumidor enquanto sujeito de direitos na sociedade do consumo 

em massa  

Balizadas as propriedades e características da contemporânea sociedade, consegue-se 

extrair um sujeito novo de direitos dentro dessa complexidade de relações jurídicas e sociais, 

conforme lembra Cláudia Lima Marques.108 Ele assume uma posição marcante nessa 

sociedade que é abastecida insistentemente por inovações tecnológicas e de grande circulação 

de produtos e serviços. Sujeita-se, nesse mundo multifacetado, a uma peculiar condição de 

“vulnerabilidade”. Trata-se do “consumidor”.  

Essa condição de novo sujeito de direitos restou reconhecida na ordem 

constitucional, quando positivada no texto de 1988 a previsão dos direitos difusos e coletivos, 

em especial, o direito do consumidor. Houve a expressa determinação de que "o Estado 

promoverá, na forma da Lei, a Defesa do Consumidor"(5º, XXXII).   

Percebe-se a explícita preocupação de reconhecer o consumidor como um agente a 

ser protegido de forma especial na ordem jurídica. Assim, pela primeira vez na história do 

país, o consumidor recebeu tratamento constitucional, diante da previsão em diversos 

dispositivos, como art. 5º, XXXII, art. 24, VIII, art. 129, II e III, art. 170, V, e art. 48 do 

ADCT.  

Esclarece Cláudia Lima Marques que a 

 

Constituição de 1988 é, pois, a origem da codificação tutelar dos consumidores no 
Brasil. Nesse propósito é que surge o CDC como instrumento de materialização e 
reforço dessa identificação do novo sujeito de direitos especiais. Coube a ele 
construir um sistema de normas e princípios orgânicos para protegê-lo e efetivar 
seus direitos. A identificação deste novo sujeito de direitos, deste grupo de não 
iguais, de vulneráveis, pode ter conotações pós-modernas fortes.109 

 

Diante dessa busca constitucional por um equilíbrio em relações jurídicas não 

devidamente protegidas, dentre elas as de consumo, é que, nas palavras da autora, em “tempos 

                                                            
108 MARQUES, Cláudia Lima. Relações de Consumo na pós-modernidade: Em defesa de uma interpretação 
finalista dos Artigos 2º e 29 do CDC. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Belo Horizonte, v. 19, 
p.91-129, mar, 2001, p. 91. 
109 Id. Ibid., p.97. 
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pós-modernos este sujeito identificado pelo Direito reivindicará sua própria lei, lei especial 

subjetiva, lei geral para todas as relações que atua como consumidor”. 110 

Essa lei protetiva, demandada pelo ato de consumir na pós-modernidade, é um 

microssistema que vem dar mais especificidade às peculiaridades e nuanças da condição de 

consumidor na sociedade contemporânea, marcada pelas diversas características abordadas e 

que serão no próximo capítulo enfrentadas sob a forma de “sociedade de consumo”. É nesse 

propósito que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, como uma lei necessária a reparar o 

tratamento desequilibrado no âmbito de seus negócios jurídicos, onde os sujeitos são 

diferentes e existindo sempre em um dos lados a marca da fragilidade e vulnerabilidade. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor surge, nesse contexto, com uma 

premissa basilar para alcançar o propósito da proteção constitucional, reconhecendo e 

estabelecendo a presunção de vulnerabilidade do consumidor. A partir dessa condição segue 

com um sistema desenvolvido e pensado para realizar uma adequação entre os sujeitos da 

relação negocial postas em posições não lineares. Em outras palavras, estipula que os 

consumidores são a parte mais frágil da relação jurídica de consumo estabelecida na 

sociedade pós-moderna. Assume, portanto, o relevante papel de identificar esse novo sujeito 

de direitos especiais, e, ao mesmo tempo, construir um sistema de normas e princípios 

orgânicos para protegê-lo e efetivar seus direitos 

A caracterização de “vulnerável” do consumidor parte de um conceito jurídico que 

busca evidenciar o significado de uma situação em que alguém ou algo pode ser “atacado”.111 

Os consumidores, nessa condição, podem vulneráveis em diversas situações. Por exemplo, 

quando são alvos de persuasões publicitárias invasivas de sua privacidade, ou numa condição 

de vulnerabilidade econômica, jurídica e informacional, dentre outras.  

Essa posição de vulnerabilidade é bem marcante na atual sociedade pós-moderna, 

onde há uma clara incitação econômica dos fornecedores para que o consumidor adquira bens 

e serviços. Para tanto, utilizam-se modernas técnicas que induzem, pelo marketing ou 

publicidade, bens e serviços quase sempre desnecessários. Essa sensível substituição da 

                                                            
110 MARQUES, Cláudia Lima. Relações de Consumo na pós-modernidade: Em defesa de uma interpretação 
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111 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A posição do consumidor na sociedade moderna hiperconsumista. 
Disponível em:<http://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/fb2d5e70eb477493b1590ed4401d8276.pdf>.Acesso em:15 
jan. 2017. 



    57 

necessidade do produto pelo seu “simbolismo” será objeto do próximo capítulo, quando do 

exame da chamada “sociedade de consumo”, surgida a partir do século XX. 

Como produto da exigência de uma sociedade estabelecida nessa pós-modernidade, o 

Código de Defesa do Consumidor, na medida em que assegura direitos para equilibrar 

materialmente a relação jurídica, provoca uma franca mudança na Teoria Geral dos Contratos 

desenvolvida na era moderna. Centra-se, esse microssistema, nesse novo sujeito de direitos, 

garantindo-lhe direitos de escolha, reflexão, informação e transparência para proteger o 

deliberado exercício de sua autonomia privada, materializada nos contratos de consumo.   

Por isso, quando se fala em autonomia privada no ambiente consumerista, percebe-se 

a ativa participação do Estado, excepcionando a regra da liberdade individual defendida na 

parte na parte inicial desse capítulo. Ou seja, nele a liberdade dada genericamente pelo agente 

normatizador, Estado, é restringida legitimamente quando se reconhece a necessidade, em 

nome de uma razão social maior, reequilibrar relações jurídicas essencialmente tão desiguais, 

e bastante presentes no superado paradigma da liberalidade. 

Contudo, é preciso se registrar que esse instrumento de pós-modernidade não pode 

ser compreendido como um substitutivo completo do sistema geral, materializado no Código 

Civil. A relação deve ser de complementação e não de sobreposição integral. O microssistema 

do consumidor passaria a reger com mais propriedade as relações de consumo numa 

economia cada vez mais sofisticada e oligopolizada, deixando o Código Civil como 

instrumento normativo residual e de aplicação subsidiária. 

Numa rápida comparação entre os dois códigos, percebe-se que houve uma opção 

pela inovação da técnica legislativa, definindo concretamente os seus objetivos, baseados nas 

diretivas políticas constantes dos arts. 5º. XXXII e 170 da CF/88, conforme explicitado no art. 

4º do Código. 

Materializou-se, no Código de Defesa do Consumidor, a adoção de linguagem menos 

técnico-jurídica e mais setorial. É o caso do termo “hipossuficiente”, usado com mais 

amplitude, dando conotação de deficiência econômica, cultural, técnica, enfim, as 

características de consumidor em contraposição ao fornecedor. 

Deixa, outrossim, o microssistema bem claro o novo papel do legislador. Ou seja, 

transparece a marca interventiva do Estado, dando os novos contornos da autonomia privada 

quando dos negócios jurídicos travados no ambiente consumerista.  
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O princípio da boa-fé no CDC é incisivo e um elemento central de proteção do 

consumidor, abrandando a estrutura rígida do contrato tradicional, marca incisiva do superado 

paradigma do Estado Liberal, onde prevalecia o princípio pacta sunt servanda – manifestação 

jurídica da então denominada “autonomia da vontade”.  

O microssistema protetivo do consumidor atenta francamente à complexidade da 

relação de consumo e a existência de tantos sujeitos jurídicos, passando a estabelecer relações 

contratuais pluralistas. Traz, nesse sentido, ao vínculo jurídico terceiras pessoas. Forma a 

partir dessa técnica uma cadeia de responsabilidade objetiva de todos os componentes 

convocados à relação de consumo. Estabelece-se, assim, uma pluralidade de vínculos em um 

só contrato, deixando de lado a convencional bilateralidade dos negócios jurídicos. 

Enfim, é a partir do Código de Defesa do Consumidor que a autonomia privada 

ganha seus contornos dentro dos negócios jurídicos realizados numa relação caracterizada 

como de consumo. A liberdade, ou melhor, a autorização estatal para o exercício da 

autonomia privada, dentro da opção metodológica estabelecida neste capítulo, é ditada por um 

menor grau de espaço para o regramento criado pelos próprios indivíduos. A vontade como 

expressão jurídica é ainda mais relativizada pelo Estado, que atrai para si a obrigação de 

proteção de um novo sujeito, dentro da estabelecida sociedade pós-moderna. 
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CAPÍTULO II 

A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 
 
 
 
2.1 NOTA INTRODUTÓRIA AO SEGUNDO CAPÍTULO 

 

Enfrentada a base científica e os contornos da autonomia privada dentro de um 

sistema específico de proteção ao “indivíduo consumidor”, identificado no capítulo anterior, 

segue a pesquisa com a análise do segundo conteúdo relevante ao desenvolvimento do 

trabalho. Tratar-se-á do ambiente em que as relações jurídicas consumeristas são, na 

sociedade pós-moderna, travadas. 

O segundo capítulo do trabalho terá como objetivo contextualizar o surgimento da 

denominada “sociedade de consumo”. O propósito é enfrentar as suas peculiaridades e 

desdobramentos nos vínculos negociais consumeristas da contemporânea sociedade. A partir 

disso, o foco será centralizado nas repercussões no público infantil, onde esses efeitos são de 

maior interesse às respostas ao problema da pesquisa. 

Há a necessidade de se evidenciar, de antemão, que esse rótulo “sociedade de 

consumo” não oferece uma unanimidade conceitual e teórica, sendo uma de muitas 

expressões utilizadas por intelectuais, acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing 

para se referir à sociedade contemporânea, a exemplo do que se percebe no balizamento da 

dita “sociedade pós-moderna”.112 

Identifica-se, sem grandes dificuldades, que a temática é de interesse multifacetado, 

já que o comportamento do consumidor demanda um estudo interdisciplinar. É preciso 

recorrer a diversas áreas científicas para se dimensionar o indivíduo frente à suas relações 

com o consumo.113 Sem essa providência corre-se o risco de enveredar por uma análise 

eminentemente econômica e desprendida de fatores imprescindíveis a uma conclusão mais 

harmoniosa ao espírito da atual ordem constitucional. 

                                                            
112 BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 7. 
113 SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do Consumidor. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Editora LTC, 2000, p. 78. 
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Percebe-se, ao aprofundar mais a temática, que a terminologia de “sociedade de 

consumo” tem uma maior repercussão no âmbito da Sociologia. Diante da ambientalização do 

consumidor na sociedade moderna é que o consumo se tornou objeto de especial atenção e de 

estudo no âmbito dessa ciência. Daí a razão de se perceber que muitos sociólogos se 

dedicaram e ainda se ocupam de estudar as nuanças e consequências desse novo momento dos 

indivíduos em sociedade, onde são identificados essencialmente pela condição de 

“consumidores”. Em razão disso, o recurso aos teóricos dessa área científica é indispensável 

ao enfoque idealizado pela pesquisa, fixando-se em dois deles, Zygmunt Bauman e Jean 

Baudrillard, os marcos teóricos desse capítulo e da investigação de um modo geral.   

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: O SURGIMENTO DA “SOCIEDADE DE CONSUMO” 

As mudanças experimentadas pela sociedade contemporânea modificaram a forma de 

se enxergar o mundo e, consequentemente, o consumo. O novo estilo de vida gerado pela pós-

modernidade desvencilha-se de todos os tipos de ordem social já experimentada e de uma 

maneira que nunca se viu em qualquer momento da história. A fase contemporânea ganha a 

caracterização de uma sociedade marcada pela inexistência de padrões, de estabilidade, de 

segurança e de certezas. Surge o tempo da indefinição, do medo e da insegurança. 114 

A sociedade que antecedeu a incisiva ascensão do consumo de massa era guiada pelo 

um sentimento da necessidade de se poupar recursos, enquadrando-se, segundo a base teórica 

de Zygmunt Bauman, como a “sociedade dos produtores”.115 Nesse momento social, a 

atenção era concentrada no consumo de mercadorias pesadas e duráveis como imóveis e joias, 

para remeter ao status de posse, poder, conforto e principalmente respeito pessoal. 

Antes da instalação do atual modelo societário sedimentava-se a ideia de que possuir 

uma grande quantidade de bens duráveis representava uma segurança contra as incertezas do 

destino. A segurança era a maior posse da sociedade dita dos produtores e o prazer de 

desfrutar era postergado. Nada era imediato.116 

Para Zygmunt Bauman a fase sucedida pela pós-modernidade seria um período 

estruturado para segurança. Apostava-se até então, dentro da sociedade produtora, em um 
                                                            
114 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 
116. 
115 BAUMAN, Zygmunt. Vida liquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2007, p. 82. 
116 Id., Op. Cit., 2001, p.10. 
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ambiente confiável, ordenado, regular, transparente e, diante de tudo isso, resistente ao tempo 

e ao desapego às coisas seguras. Os desejos eram orientados para aquisição de posse e bens 

com grande visibilidade na sociedade.117 

A mudança surge quando o desejo de consumir é conduzido à sustentação da 

economia. Enquanto que no padrão social antecedente ela era ditada basicamente pelas 

necessidades dos seus indivíduos, o que significava uma economia guiada pelo trabalho, 

atualmente, a base econômica de quase todos os países depende, essencialmente, do consumo. 

No presente cenário social, momento caracterizado como de “pós-moderno”, o 

consumo adquire centralidade na vida de grande parte das pessoas, assumindo-se como o 

grande instrumento de movimentação de considerável parcela da atividade econômica. Essa 

centralidade visualidade por Bauman, inclusive, desperta a sua preocupação em propor uma 

distinção entre consumo e consumismo: “O “consumismo” chega quando o consumo assume 

o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho”.  E de “maneira 

distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres 

humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade”.118 

A sociedade despertou para essa mudança de paradigma a partir da transformação 

cultural, intitulada de “revolução do consumo”119. Esse movimento foi resultado de um 

processo histórico, marcado por duas grandes fases: a da produção do consumo moderno, 

ocorrida entre os séculos XVII e XIX, e a da consolidação do chamado capitalismo de 

consumo, realizada no decorrer do século XX, e que ainda define a contemporânea sociedade. 

Gilles Lipovetsky, outro grande estudioso do consumo desbragrado, enxerga esse novo 

momento social sob outra terminologia, optando pela expressão “hiperconsumo”. Para ele, “a 

sociedade do hiperconsumo” seria um terceiro estádio do capitalismo.120  

Na transição entre os modelos sociais altera-se a compreensão do hábito de 

consumir, que ganha um novo parâmetro de análise:  agora assume uma natureza nitidamente 

cultural. O consumo, dentro do ambiente da pós-modernidade, passa a ser entendido como um 

                                                            
117 BAUMAN, Zygmunt. O medo líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros.Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008, p. 107. 
118 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p. 41. 
119 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das atividades 
de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003, p. 21. 
120 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das letras, 2007, p. 15.  
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elemento da vida social, atuando como meio de interação entre os indivíduos e a própria 

sociedade. 

Nessa medida, as qualidades e especificidades do que é consumido pelos indivíduos, 

dentro dessa contemporânea sociedade, passam a ser atribuídas por um determinado grupo 

social, e são ressignificadas e renegociadas permanentemente no decorrer de suas vidas.  

Bauman, quando examina esse momento de transformação, faz a contraposição entre 

a antecedente “sociedade de produtores” e a contemporânea fase social, que ganha a 

denominação de “sociedade de consumidores”.  Nela é identificada e marcante a conquista da 

liberdade de escolha e o poder de decidir dos indivíduos. Agora podem eles apontar de qual 

maneira desejam atender suas necessidades.121 

Seguindo a sua análise sobre essa sobreposição social, Bauman finca algumas 

peculiaridades do período precedente, que sob a perspectiva dessa pesquisa foi caracterizado 

como moderno. Destaca que nele havia o engajamento dos indivíduos como “produtores e 

soldados”.122 Eles eram então guiados pelo amor ao trabalho, fosse este importante ou não, 

aceitando o papel que era lhes dado.123 Assim, “a maneira como moldava seus membros, a 

“norma” que colocava diante de seus olhos e os instava a observar, era ditada pelo dever de 

desempenhar esses dois papéis”. 

Noutro viés, a maneira como a sociedade atual molda seus membros é norteada 

primeiro pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. E a diferença entre viver na 

nossa sociedade de consumo ou na sociedade que imediatamente a antecedeu não é 

simplesmente abandonar um papel e assumir outro. Afinal não seu pode dizer que em algum 

desses dois estágios da sociedade houve um propósito de não produzir coisas para consumir. 

Claro que os membros das duas sociedades consomem. A diferença entre os dois momentos 

da sociedade é “apenas” de ênfase e prioridades. E “essa mudança de ênfase faz uma enorme 

diferença em praticamente todos os aspectos da sociedade, da cultura e da vida individual”.124 

                                                            
121 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 15. 
122 BAUMAN, Zygmunt. Vida Liquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 145. 
123 Id. Op. Cit., 2008, p. 72. 
124 BAUMAN, Zygmunt. Ser consumidor numa sociedade de consumo. Disponível em: 
<https://moriahjovem.files.wordpress.com/2010/08/ser-consumidor-numa-sociedade-de-consumo-zygmunt-
bauman.pdf>. Acesso em :02 maio de 2017. 
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A “sociedade dos produtores”, sob à visão de Bauman, baseava-se em dois pilares 

axiológicos: a negação enfática da virtude da procrastinação e a adequação e conveniência de 

retardar a satisfação, que se orientava para a segurança. Apostava “no desejo humano de um 

ambiente [...] duradouro, resistente ao tempo e seguro”.125 Neste contexto, os bens não se 

destinavam ao consumo imediato e a satisfação residia, acima de tudo, na segurança em longo 

prazo. 

O surgimento da fase da “sociedade de consumo” passa a ser enxergado a partir do 

progresso industrial, quando o trabalho humano passa a ser substituído pelo da máquina e a 

mente humana substituída pelo computador. Essa movimentação levou à pouca necessidade 

de mão de obra industrial em massa e de “exércitos recrutados”; houve assim o engajamento 

desses membros na condição de consumidores.126  Deu-se a largada rumo à produção 

ilimitada, e ao consumo, igualmente, desmedido.   

Na sociedade de consumo há a assunção do protagonismo do comportamento 

centrado nas mercadorias e objetos. Não consumir desperta no indivíduo um sentimento de 

exclusão. E é nesse propósito que se oferta, como remédio a esse afastamento da sociedade, 

uma infinidade de possibilidades no exercício desse dever de consumir. Propaga-se um 

empoderamento diante de tantas escolhas. Estas, de outro lado, trazem consigo a disfarçada 

capacidade de gerar frustrações, medos, anseios e angústias. E a sociedade atual, como 

adverte Bauman, não conhece as ferramentas para lidar com esses sentimentos.127 

Na contemporaneidade, como bem pondera Bauman, os indivíduos tornaram-se 

promotores de mercadorias e, ao mesmo tempo, as próprias mercadorias que promovem. 

Modelou-se um novo espaço de relações denominado “mercado de consumo”, onde os 

indivíduos-consumidores são induzidos a seguirem um estilo de vida de conquistas materiais, 

que julgam prazerosas e dignas de produzir felicidade.  

E não é apenas o consumo que assume novos comportamentos. As relações sociais 

sofrem um forte impacto com essa mudança. Há uma sensível repercussão na relação do 

indivíduo consigo mesmo, atingindo-se os indivíduos em suas questões existenciais. Surge a 

                                                            
125 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p.42. 
126 BAUMAN, Zygmunt. Globalização – As consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999, p.88. 
127 BAUMAN, Zygmunt. Op. Cit., p. 109. 
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necessidade de controlar dentro de si um mundo paradoxal, com infinitas dualidades, culpas, 

cobrança e a busca sem fim pela felicidade.128  

Segundo Bauman, o objetivo decisivo do consumo na sociedade de consumidores 

não é a satisfação de necessidades e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do 

consumidor, que elevaria a condição dos consumidores à de mercadorias expostas à venda.  E 

desse modo, os “membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros 

autênticos dessa sociedade”.129  

O consumo tornou-se soberano, obrigando o consumidor a primeiro se transformar 

em mercadoria. Esta seria a condição para a sua aceitação como indivíduo. A consequência 

disso e que, se na sociedade de trabalhadores a força de trabalho convolava-se mercadoria, na 

sociedade de consumo as próprias pessoas se transformam como tal. Essa exigência é algo 

praticamente incontornável dentro das relações da pós-modernidade.  

As relações intersubjetivas tornam-se porosas e distantes. Cada vez mais, na leitura 

feita por Bauman, privilegia-se o supérfluo. As relações “corpo a corpo”, de outro lado, 

tornam-se cada vez menos intensas e mais superficiais, favorecendo o isolamento e a falta de 

poder da coletividade. Estabelecem-se algumas marcas bem próprias da pós-modernidade.130 

Surge, como definido pelo sociólogo polonês, a “modernidade líquida”, onde as 

mudanças são rápidas e ocorrem sem haver um embasamento firme ou algo que lhes dê 

forma. A ideia é acomodar-se às situações como, por exemplo, a água faz, de acordo com o 

recipiente em que é despejada.131 

É por isso que se pode dizer que modernamente a sociedade contemporânea admite 

seus membros, primeiramente, como consumidores e, só de maneira secundária, como 

produtores. Bauman explica que a sociedade atual “molda”, dentro dessa perspectiva de 

liquidez, seus membros para o dever de desempenhar o papel de consumidor. E a sociedade 

funciona, nesse propósito, a partir de da ideia de que o importante é a capacidade e vontade de 

seus membros serem bons consumidores. 
                                                            
128 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 91. 
129 Id. Ibid., p. 76. 
130 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 
100, p. 90. 
131 Ibidem, p. 100. 
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Desse novo imperativo de ser “bom consumidor” é que se faz, portanto, definhar a 

fase sólida, marca da sociedade de produtores, pautada por valores como durabilidade, 

segurança e rotinização dos comportamentos individuais. Dá-se lugar à fase líquida da 

modernidade. Nesta os valores passam a ser estruturados pelos desejos crescentes e no tempo 

“pontilhista”.132  

E esses desejos que regem a sociedade do consumo, como bem pondera Bauman, 

precisam levar sempre à não satisfação de seus membros para que a demanda de consumo não 

se esgote e a economia mantenha-se continuamente alimentada. Impõe-se com isso a 

transição, nos hábitos e práticas de consumo, da funcionalidade do que se denominava de 

“necessidades” para os imperativos muito mais voláteis e etéreos do desejo. 133 

É nesse ambiente, portanto, que a frustração desses desejos assume a essencialidade 

no suporte da economia. E o excesso de informação gerado pelo imperativo de indivíduos 

sempre frustrados ou insatisfeitos leva-os a uma incapacidade de assimilação dessa realidade 

e a uma atitude “blasé”, em relação ao conhecimento, ao trabalho e ao estilo de vida.134 

O consumo “líquido” não se presta mais ao atendimento de necessidades, mas sim de 

desejos. E é por meio desses desejos que os indivíduos contemporâneos estariam sendo 

“forçados” a produzir algum sentimento de ordem e estabilidade a partir da total falta de 

solidez ao seu redor. Neste contexto, todo e qualquer indivíduo se torna ao mesmo tempo 

mercadoria e “garoto propaganda”, produto e vendedor.  

Em face dessa transformação experimentada é que o consumo deixa de ser visto 

apenas como resultado do processo produtivo e para o suprimento de necessidades imediatas, 

adquirindo um caráter eminentemente social, cultural e psicológico. E a definição do objeto 

consumido ganha a força de poder definir o modelo do consumidor na sociedade pós-

moderna. “Iniciou-se, assim, o desenvolvimento de uma tendência presente na sociedade 

capitalista, que é a da transformação em mercadoria de todas as atividades sociais”.135 

                                                            
132 O tempo pontilhista, presente no modo de vida da sociedade líquido-moderna, caracteriza-se pela alinearidade 
e aciclicidade, e pode ser entendido como a junção de momentos sempre presentes e desconexos; “fragmentado, 
ou mesmo pulverizado, numa multiplicidade de ‘instantes eternos’”. In: BAUMAN, Zygmunt. Vida para 
consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 46. 
133 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 63. 
134 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011, 
p. 118.  
135 COELHO, Cláudio Novaes Pinto. Publicidade: é possível escapar? São Paulo: Paulus, 2003, p.6. 
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2.3 A “SOCIEDADE DE CONSUMO” NA VISÃO DE JEAN BAUDRILLARD 

Delimitados os contornos genéricos da intitulada “sociedade de consumo”, a pesquisa 

segue com uma abordagem específica da análise elaborada pelo sociólogo francês Jean 

Baudrillard, um dos marcos teóricos condutores do trabalho. 

Elegeu-se as seguintes peculiaridades das obras do autor:  “sistema de signos”, 

“Teoria do Consumo” e o “papel da publicidade na construção dos signos”. A intenção seria a 

de simplificar o tratamento teórico desenvolvido ao longo de muitos trabalhos. A seguir serão 

explorados os principais aspectos dessas características que determinam, sob a perspectiva de 

Jean Baudrillard, o novo modelo social na pós-modernidade. 

 
2.3.1 Breve panorama do trabalho de Baudrillard na construção de suas teorias 

Baudrillard, assim como os demais pensadores franceses das décadas de 60 e 70, 

debruçou-se sobre um fenômeno novo no pós-guerra. Verificou-se, à época, uma emergência 

da sociedade de consumo francesa e de uma nova cultura alicerçada sobre “signos”, cuja 

proliferação seria resultado dos meios de comunicação de massa. As obras elaboradas a esse 

tempo revelaram indagações frente ao aparecimento de um novo sistema de valores, que se 

fizeram acompanhar de uma inédita técnica de produção capitalista. E os signos tornar-se-iam 

fator de estruturação desse novo sistema.  

Os estudiosos, ao se depararem com essa nova realidade social, não se conformaram 

em simplesmente repetir e utilizar as perspectivas teóricas ordinariamente utilizadas àquela 

época. Encerraram as ideias e concepções até então vigentes, no que diz respeito às relações 

entre linguagem e realidade, e buscaram novos referenciais teóricos. Concentraram-se na 

“linguagem, representação e na importância dos discursos, imagens, códigos e cultura na vida 

cotidiana”.136 

A construção das teorias de Baudrillard, dentro desse novo ambiente social, seguiu 

uma ordem concatenada de pensamentos e reflexões. Os dois primeiros trabalhos publicados 

pelo autor interessam mais de perto à pesquisa, exatamente por serem produtos desse período 

específico em que as bases de sua estruturação teórica sobre essa nova fase social foram 

firmadas. Por isso apenas essas duas obras serão contextualizadas neste tópico. 
                                                            
136 SANTOS, Tarcyanie Cajueiro. A Sociedade do Consumo, Os Media e A Comunicação nas Obras Iniciais de 
Jean Baudrillard. Galáxia. Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. ISSN 
1982-2553, [S.l.], n. 21, jul. 2011. ISSN 1982-2553. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/3566>. Acesso em: 21 jun. 2017. 
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No seu primeiro livro, “O sistema dos objetos”, publicado em 1968, lança o ponto 

inicial de sua pesquisa. O autor inicia o desenvolvimento de suas teorias, investigando a 

relação dos homens com os objetos na sociedade de consumo. Projeta uma significação do 

objeto para além do seu uso. Descortina um conjunto de reflexões sobre o 

caráter simbólico dos objetos como algo que transcende ao funcional, transformando-os em 

portadores de significados que mediam as relações humanas. Pontua que “hoje os objetos 

tornaram-se mais complexos que o comportamento do homem a eles relativo”.137 

Desperta a sua teoria a partir da percepção de que o objeto não vale mais pelo seu 

uso nem poder de troca, mas pelo signo que ele comunica, provocando distinções, hierarquia e 

a posição do indivíduo dentro de uma sociedade regida pelo consumo em massa. É a partir 

disso que se diz que o signo seria a coluna mestra desse sistema. 

Jean Baudrillard assevera, dentro desse afastamento da utilidade do objeto, que 

consumimos a embalagem derivada de uma publicidade ideológica e conotativa. Ideológica 

porque não se assume como tal e conotativa porque sempre ‘supõe’. Verifica-se, para ele, a 

lógica da sedução e da persuasão. 

O autor destaca o surgimento, entre o indivíduo e a essa sociedade, de meios 

tecnológicos de comunicação, que não se limitariam ao fornecimento de acontecimentos do 

mundo. Recriam, em verdade, na teoria de Baudrillard, a sociedade modulada a partir de 

signos, mobilizada pelo consumo e pela informação. Provocam, assim, um deslocamento da 

sociedade metalúrgica (produção de objetos) para a sociedade semiúrgica (produção de 

informação).138 

Em sua segunda obra, “A sociedade de consumo”, 1970, Baudrillard retomou e 

sintetizou os pensamentos desenvolvidos em 1968. Alinha a sua análise sob o aspecto das 

relações existenciais humanas frente ao trabalho, lazer, natureza e cultura, inferindo que elas, 

nos moldes tradicionais, teriam sido superadas. Chega à conclusão de que tudo foi digerido e 

reduzido ao mesmo vazio. Na sociedade de consumo, o valor é centrado nas ideias e signos 

dos objetos. O sentido desses objetos é, de outro lado, condicionado culturalmente, codificado 

e projetado pela força das mídias.  

                                                            
137 BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva, 3. ed., 1997, p. 62.  
138 BAUDRILLARD, Jean. Para uma Crítica da Economia Política do Signo. Lisboa: Edições 70, 1981, 
p.239. 
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Os objetos adquiridos, dentro da atual ordem social, não seriam mais os que o 

trabalhador produziu. Sequer haveria escolha dos objetos de vestir, de morar, de transportar, 

pois essas seriam guiadas impositivamente pelas mensagens publicitárias. A escolha 

supostamente racional e livre no exercício do consumo inexistiria para o autor. Todo sistema 

estaria sob o comando de um “esquema” de sedução. 

As identidades, de outro lado, deixaram de ser aquelas do trabalho, sintetizadas pela 

expressão “o que se faz para viver”, e passaram a ser as do consumo, sintetizada em outra 

locução: “como se vive”. O trabalhador, sob a óptica da análise do sociólogo, integra esse 

sistema, sem assumir uma condição de vítima passiva. Não é mais força de trabalho, mas 

força de consumo.139 O trabalho do indivíduo serviria não à produção, mas ao poder 

diferenciador do consumo. Trabalha-se, portanto, para adquirir, e o que se adquire é o 

trabalho dos outros. O consumo seria um trabalho social, e um dever para com a sociedade. 

A violência que obriga ao esforço produtivo não existiria mais na análise do autor. O 

trabalho teria se tornado uma demanda social, como o lazer. Cada vez menos energia humana 

é necessária à produção de coisas reais. Vive-se, para ele, a dramaturgia do trabalho, com seus 

ritos, suas obrigações, suas férias, suas greves. Trabalhar-se-ia para gerar simbolismos. Nem o 

produto nem o esforço produtivo são valorizados, mas apenas os signos. 

Em resumo, na sua segunda obra, Baudrillard debruça-se mais diretamente sobre o 

tema do consumo, com ênfase clara na sua ligação com os meios de comunicação de massa. 

Para ele, a universalização do fait divers elencada pelos media caracteriza a sociedade de 

consumo. Nela seria recriado o sistema de consumo a partir da leitura do mundo transformado 

em sistema de signos. 140 

A mídia, para o sociólogo, uniformiza o real, diluindo o seu caráter vivido, ou seja, 

as suas multiplicidades e contradições. Em seu lugar, põem “o universo múltiplo dos meios de 

comunicação mutuamente homogêneos enquanto tais, significando-se e referendando-se 

reciprocamente uns aos outros”. 141 

 

 

                                                            
139 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 73. 
140 Id. Ibid., p. 86. 
141 Ibidem, p.159. 
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2.3.2 O sistema de signos de Baudrillard 

A proposta deste tópico é trazer à pesquisa uma noção do significado e do 

funcionamento do sistema visualizado por Jean Baudrillard, identificando-se a forma como 

ele é alimentado; ou seja, como os valores são atribuídos aos objetos. Esse sistema recebeu, 

pelo autor, a qualificação de “signos”, numa referência à importância que o simbolismo dos 

objetos ganha em sua estruturação social.  

A compreensão desse sistema remete a uma análise da primeira obra de Baudrillard, 

“O Sistema dos Objetos”. Logo na introdução do trabalho ocupou-se da abordagem e 

identificação da multiplicidade de objetos que cercam o homem contemporâneo.142 Com isso, 

desde o início de sua pesquisa, procura destacar o poder dos objetos de destinar os indivíduos 

a um mundo menos real do que se faz crer a onipotência consumista. E é categórico ao 

afirmar que, ao contrário daqueles que dizem que os objetos são inertes, eles seriam ativos, 

teriam algo a dizer, justamente pois encarnam o reino do signo, que é o eclipse da coisa. 

Chega à conclusão de que seria um mito a ideia de que as necessidades primárias governam a 

sociedade. 143 

Ao abrigo do modelo social estudado pelo o autor, a mercadoria estaria descolada 

definitivamente de seu valor de uso, e é agora associada exclusivamente ao seu aspecto 

simbólico. Por isso, conclui que o “objeto contemporâneo já não consiste em servir para 

alguma coisa, mas em significar; deixou de ser manipulado como instrumento, sendo utilizado 

como signo”.144  

As mercadorias passam a ser produzidas como signos e os signos como mercadorias, 

de tal forma que já não se poderia mais segmentá-los. E é sobre esse objeto que vem 

convergir o valor de uso, o valor de troca e o valor/signo.145 Ou seja, o objeto quando 

valorado e simbolizado dentro da sociedade de consumo passa a ostentar uma condição de 

“signo”. E tais valorações são cada vez mais multiplicadas, atribuindo-se de forma muito 

veloz os significados associados aos objetos. 

O sociólogo mira-se, assim, no interesse pelo diálogo entre os objetos, formatando o 

sistema que define a sociedade como a representada pelo “consumo dos signos”. O consumo, 

                                                            
142 BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva, 3. ed., 1997, p. 10. 
143 Id. Senhas. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Difel, 2001, p.10. 
144 Id. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 51. 
145 Id. Para uma crítica da economia política do signo, 1995, p. 186. 
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nesse contexto social, define-se sempre pela substituição da relação espontânea mediatizada 

por meio de um sistema de signos. 146 Noutras palavras, a publicidade estimula e favorece o 

consumo, substituindo os valores dos objetos, despertando o desejo dos consumidores, e 

criando sempre novas necessidades. 

Conforme as percepções de Jean Baudrillard, seria essa a principal mazela da 

sociedade atual: enquanto a criação de necessidades pode se estender infinitamente, a 

produção material é finita. A corrida pela felicidade, pré-definida pelo que a moda considerou 

ser necessário naquele momento, torna-se uma busca sem fim, pois ao adquirirmos um objeto 

de desejo, outros tantos já foram instituídos. 

A ideia central do funcionamento da sociedade de consumo é transferir o valor do 

objeto para as ideias, transformando-o em signos. Ganha importância muito mais o sentido 

que o objeto empresta à sua existência, deixando-se de lado a sua utilidade ou necessidade. E 

assim o aspecto que se faz relevar, dentro desse sistema, é o sentido fornecido pelo exterior do 

objeto, midiaticamente determinado.  

E no desprendimento da utilidade do objeto provoca-se a ausência dos valores 

simbólicos de criação e a relação simbólica de interioridade dos objetos de consumo. Tudo 

passa a ser visto apenas pela sua exterioridade. O objeto perde a finalidade objetiva e a 

respectiva função, tornando-se o termo de uma combinatória muito mais vasta de conjuntos 

de objetos, em que o seu valor é de relação.147 

Tudo isso leva à conclusão do autor de que os objetos adquiridos deixam de ser 

aquilo que o trabalhador produziu para se tornar uma expressão dos “signos”. Faz-se 

abandonar, assim, a economia baseada na necessidade no modelo social anterior, introduzindo 

uma nova dependência dessa perante o consumo. 

Para Baudrillard o signo é mágico. De fenômenos materiais a agentes que encarnam 

significados. Segundo o autor: 

Lo que estamos presenciando más allá del materialismo mercantil es una semiurgia 
de todas las cosas a través de la publicidad, los media, las imágenes. Hasta lo más 
marginal y lo más Joanal, incluso lo más obscenas, se estetiza, se culturaliza, se 
museifica. Todo se dice, todo se expresa,' todo adquiere fuerza o manera de signo. El 

                                                            
146 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.116. 
147 Id. Ibid, p.146. 
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sistema funciona menos gracias a la plusvalía de la mercancía que a la plusvalía 
estética del signo.148  
  

O signo ganha o poder de estabelecer a posição dos indivíduos e os laços sociais, 

tendo a sua racionalidade própria. A função deste sistema de diferenciação vai sim muito além 

da satisfação das necessidades de prestigio. Trata-se, no horizonte sociológico, da permuta das 

distinções que perpetua a integração do grupo.149  

Os bens consumidos pelos homens e as relações de consumo que os atravessam 

acabam por transformar esse próprio homem, moldando a sua identidade. Baudrillard muda os 

termos da relação sujeito-objeto; não seria o homem que faz aparecer o objeto, mas o objeto 

que faz desaparecer o sujeito.150  

Isso faz com que a condição existencial do indivíduo no pós-modernismo seja 

guiada, nesse sistema dos signos, onde reinam a multiplicidade e efemeridade, principalmente 

pelo consumo. Há uma busca constante e em diversas direções simultâneas dos indivíduos, 

representando diversos papéis em curto espaço de tempo, ou ainda, ao mesmo tempo.151 

O consumo, segundo o autor, invadiu a vida e todos os produtos e atividades 

encadeiam-se numa sequência de signos disponível à compra. O consumidor encontrar-se-ia 

num ambiente sistematicamente ordenado para o comércio simbólico das mercadorias. Assim, 

para Baudrillard, o shopping não é apenas uma construção física, mas também uma prisão 

armada pelos signos encarnados nos objetos.152 

Verifica-se, assim, que o consumo no ambiente pós-moderno guarda íntima relação 

com uma multiplicidade de representações cotidianas. Nelas os signos e significados 

incorporados aos produtos concedem o seu valor simbólico àquele que busca consumi-lo. E 

nessa relação entre os símbolos, nenhum objeto existe isolado de outros: todo objeto é 

relacional.  

                                                            
148 Tradução livre: Estamos assistindo, além de ao materialismo mercantil, a uma semiurgia das coisas através da 
publicidade, da mídia, das imagens. Até o mais marginal, o mais banal, o mais obsceno estetiza-se, culturaliza-
se, “musealiza-se”. Tudo é dito, tudo se exprime, tudo toma força ou modo de signo. O sistema funciona não 
tanto pela mais valia da mercadoria mas pela mais-valia estética do signo. In: BAUDRILLARD, Jean. La 
transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. Tradução de Joaquín Jordá. Barcelona: 
Anagrama, 1991, p.22. 
149 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.112. 
150 Id. El otro por sí mismo. Anagrama, Barcelona, 1997, p. 83. 
151  Id. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 78. 
152 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.82. 
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O sistema cria, para fomentar ainda mais essa voracidade de consumir objetos, uma 

artificial associação entre eles, de sorte que a aquisição de um leva, instintivamente, à procura 

por outro. Por isso é que os significados atribuídos ao objeto pela projeção dos anúncios 

publicitários quase sempre se relacionam, como por exemplo, beleza e vestuário. Provoca-se, 

nos objetos, um processo de significantes, na medida em que um objeto significa ao outro 

uma forma de dependência.153 

Em síntese, Jean Baudrillard tenta em seu estudo desmistificar a ideologia do 

consumo como comportamento individualista, atribuindo à lógica deste, basicamente, sob a 

da distinção social. Para o autor jamais se consome o valor de uso, mas sim o valor de “troca 

signo”.  

É estabelecido na sociedade de consumo, um “sistema de signos” que mantém 

incisiva a efemeridade dos desejos e de valores, despertando sempre novos hábitos e busca 

pelo novo objeto de consumo.  A necessidade de acompanhar suas mudanças, cada vez mais 

passageira, é apresentada aos indivíduos como meio para alcançar sua realização. Mas em 

verdade, esta seria apenas substituída por outros objetos, por outras ilusões. E debita 

Baudrillard toda essa mudança “à intoxicação midiática por ter gerado a perda do referencial 

das identidades, feitas servas de um feudalismo tecnológico que não tem outro propósito 

senão a sua autossustentação”.154 

 

2.3.3 A Teoria do Consumo de Baudrillard e a lógica de seu funcionamento a partir da 
manipulação dos signos: o estilo de vida, diferenciação, pertencimento a um grupo e 
igualdade 

O objeto-signo, na teoria de Baudrillard, teria o papel de funcionar como um 

instrumento para manter e concretizar relações de consumo, alicerçando-se, essencialmente, 

na diferenciação social dos seus agentes. 

O sistema exige para o seu funcionamento uma estruturação centrada numa lógica de 

consumo. Esta promoveria a relação do homem com os objetos e concepções de suas 

                                                            
153 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.89. 
154 HIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. RAE electron., São Paulo, v. 9, n. 1, Junho 2010 .  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482010000100008&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 21 jun. 2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S1676-56482010000100008.  
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necessidade e realização. “Necessidades e prazeres”, como aponta Jean Baudrillard, são 

apenas “efeitos de palavra” que encobrem a estrutura signíca das práticas consumistas.155 

Todo o sistema é movimentado pela renovação dos valores de cada objeto, 

dispensando-se, como elemento precípuo, a sua utilidade, num projetado ciclo infinito. A 

lógica é atenta ao fato de que é muito mais fácil alterar a representação simbólica do objeto do 

que a sua finalidade.  

Os signos, ou os valores que eles representam, são produtos, portanto, dessa lógica 

de consumo, que são insistentemente modificados a partir da atuação da publicidade. E essas 

mudanças fazem criar novas “necessidades”, de sorte que o haja sempre uma busca por 

objetos, girando as “engrenagens” da economia. 

E toda lógica do consumo acaba por se resumir na manipulação desses signos. 

Transforma-se a necessidade em uma questão psicológica ou cultural. O estilo de vida e os 

valores – não a necessidade econômica – passam a ser a base da vida social. Já “não existe 

transcendência, nem sequer a transcendência feiticista da mercadoria; reina apenas a 

imanência à ordem dos signos”.156 

Jean Baudrillard afirma que muitas são as estratégias dessa lógica de indução ao 

consumo, que recorrem a um ambiente de sedução nos bens e serviços. Criam-se formas de 

identificação entre esses objetos de consumo e os indivíduos. Nesse sentido, o consumo se 

constrói como um processo pautado na liberdade, procurando encobrir os aspectos de controle 

e submissão dos desejos aos quais se submete o indivíduo.157 

A lógica do consumo provoca, adverte Jean Baudrillard, algumas ilusões, a começar 

pela ideia de satisfação “real” dos indivíduos. Os meios “realizadores” das pessoas, sugeridos 

pelo consumo, nunca encontram lugar fixo, estão sempre em “coisas” diferentes e inferiores 

às expectativas geradas.  

Dentro dessa manipulação signíca nunca se pode permitir uma saturação, tampouco 

uma satisfação do indivíduo. Por isso, conceitos como os de necessidade, utilidade e função 

não passariam de noções ideológicas, camuflando a lógica do consumo. A linguagem 

publicitária apropria-se de um poder lúdico de despertar a ansiedade pelo novo. Para Jean 

                                                            
155 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.80. 
156 Id Ibid., p.262. 
157 Id Ibid., p. 60. 
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Baudrillard, o consumo não se alicerça sobre o princípio da realidade, a sua lógica é 

inteiramente abstrata, “tudo é signo, signo puro. Nada possui presença ou história”.158  

Dentro do sistema de signos muitas são as formas de apelo midiático visualizadas 

pelo sociólogo francês. O recurso mais visível é a estratégia da mídia de associação do 

consumo ao estilo determinante da vida do indivíduo. Os produtos e os serviços oferecidos 

aos consumidores ganham a força de expressão e conceitos de modos de vida e valores que 

dão tanto ao consumidor quanto ao objeto de consumo uma espécie de “identidade social”. 

O consumo de objetos seriam, dentro desse sistema e logica, elementos 

diferenciadores do estilo de vida. O indivíduo buscaria, em verdade, no consumo a adesão a 

determinados valores. A escolha fundamental, inconsciente e automática, do consumidor seria 

apenas a de aderir a determinado segmento da sociedade, restando, assim, “desmentida a 

teoria da autonomia e soberania do consumidor”.159 

Segundo Jean Baudrillard, os objetos seriam signos de uma pretendida ascensão 

social, despertada pela necessidade de pertencimento a um grupo. O exemplo dado pelo autor 

é a partir de aquisição de um automóvel. Não é pelo valor de uso de um carro, ou seja, pela 

capacidade de locomoção rápida, que se busca um Mercedes-Benz, mas pelo status e pelo 

sentimento de pertencimento a determinado grupo diferente daquele dos que possuem um 

Volkswagen. 

Deixaria, assim, o indivíduo de consumir um objeto, mas uma modelização. Isso 

significa que aquisição é conduzida pela ideia ou valor que vem agregado a esse objeto 

consumido. Nesse caso, o consumo não é algo individual, mas uma instituição social, 

“sistema de valores que assegura a ordenação dos signos e a integração do grupo”, 

constituindo uma moral e um sistema de comunicação. 160 

Por essa imposição social é que o sociólogo dispara que não haveria liberdade no 

consumo, pois os indivíduos seriam coagidos inconscientemente pelo sistema de valores e 

pela estrutura social a consumir. 161 É apresentada aos indivíduos uma sedutora necessidade 

de diferenciação frente a outros grupos sociais, seguindo-se os valores estabelecidos e 

orquestrados pela publicidade. E assim tal personalização não se funda nos objetos ou nos 
                                                            
158 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.208. 
159 Ibidem, p.79-80. 
160 Ibidem, p.91. 
161 Ibidem, p.91. 
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bens, mas sim nas diferenças, tudo de modo a ostentar uma vantagem no contato com os 

outros indivíduos. 162 

A publicidade dirige foco no prestígio que o consumo pode gerar na sociedade, a 

partir do estabelecimento da personalização. Recorre-se a estratégia de atingir cada qual em 

função dos outros, nas suas veleidades de prestigio social. E a manipulação desses signos é 

absorta e eficiente no incremento dessa diferenciação do indivíduo, nunca se dirigindo apenas 

ao homem isolado. Ao contrário, centraliza-o na relação diferencial, destacando-se sempre, de 

modo espetacular, as suas conquistas adquiridas a partir do consumo. Para isso “convoca-se 

sempre os vizinhos, o grupo, a sociedade inteiramente hierarquizada para o processo de leitura 

e encarecimento que ela instaura”. 163 

Baudrillard acrescenta que essa função do sistema de diferenciação vai muito além 

da satisfação das necessidades de prestigio. A intenção seria de eliminar o conteúdo e o ser 

próprio de cada indivíduo, e substituir-lhes pela forma diferencial, industrializável e 

comercializável como signo distintivo. Eliminar-se-ia, assim, toda a qualidade original para 

manter apenas o esquema distintivo e a sua produção sistemática. Num horizonte sociológico: 

trata-se da permuta das diferenças que sela a integração do grupo.164 

Outra estratégia de promover relação do objeto como seu signo é o apelo à sensação 

de igualdade. Cria-se no indivíduo o sentimento de que o consumo de determinados objetos 

tem o poder de atingimento a patamares característicos de outra classe social.  Transfere-se 

uma igualdade frente à pessoa para uma perante o objeto de consumo.  

O princípio da isonomia, tão caro em uma democracia, à luz dos pensamentos de 

Baudrillard, perpassaria de uma igualdade real, das capacidades, responsabilidades e 

possibilidades sociais, da felicidade para uma igualdade diante do objeto e outros signos 

evidentes do êxito social e da felicidade.165 E assim o mito da Igualdade materializar-se-ia 

numa felicidade mensurável, ou ainda, o bem-estar mensurável por objetos e sinais de 

conforto.166 Essa transferência de valores sedimentando uma pretensa felicidade plena 

                                                            
162 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.109. 
163 Id. Ibid., p.72. 
164 Id. Ibid., p.112. 
165 Id. Ibid., p.50. 
166 Ibidem, p.49. 
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aparece, assim, como a felicidade decorrente do objeto possuído, dos signos de êxito por ele 

transportados.167 

Por fim, diante de todos esses recursos utilizados na manipulação da representação 

de signos, Baudrillard observa que as relações humanas são “consumidas” e “aniquiladas” 

através do consumo que atualmente evoca todos os desejos, projetos, demandas, todas as 

paixões e todos os relacionamentos incorporados em signos e objetos a serem comprados e 

consumidos. E por essa razão, a liberdade do consumidor não passaria de um mito!  

 

2.3.4 O papel da publicidade na construção dos signos 

Diante de uma análise mais cuidadosa do discurso publicitário, Baudrillard consegue 

enxergar e demonstrar a manipulação projetada dos signos, que seria potencializada pela 

rápida e fácil absorção dos modos de expressão da publicidade. 

Pondera o sociólogo que seria fácil identificar como tarefa inicial da publicidade a 

divulgação das peculiaridades dos objetos, de modo a ensejar à sua consumação. Contudo, 

adverte que diante de uma atenção maior ao conteúdo do discurso publicitário, percebe-se a 

sua gradual passagem da informação à persuasão. Caminha a publicidade, em um segundo 

momento, para uma “persuasão clandestina”168, e, por último, acaba objetivando a direção do 

que se deve consumir. “Agora, torna-se produto de consumo”.169 

Contatou-se que a simples apresentação do produto não teria o poder de 

convencimento, servindo apenas para racionalizar a compra que de qualquer maneira precede 

ou ultrapassa os motivos racionais170. Ou seja, nem o discurso retórico e nem informativo 

acerca das virtudes do produto tem efeito decisivo sobre o consumidor. 

De outro lado, a publicidade, com a força envolvente diante do consumidor, 

acomodando-o em uma atmosfera sedutora, passa-lhe a crença de que o produto foi projetado 

                                                            
167 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.180. 
168 A persuasão clandestina, abordada por Baudrillard, seguindo a teoria de Vance Packard, tem por objetivo seus 
desejos nos bens de produção. Assim ser livre para gozar a vida significa ser irracional e regressivo e com isso se 
adaptar a uma determinada ordem social. Seria a “persuasão clandestina” aquela que visa a um consumo 
dirigido. 
169 DRIGO, Maria Ogécia. A publicidade na perspectiva de Baudrillard. Disponível em: 
<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/142>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
170  BAUDRILLARD, Jean. Op. Cit., p. 168. 
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especialmente para ele.171 Permite-lhe com isso o desfrute da sensação de ser essencial e 

único.  

Propõe, ainda, a publicidade um convencimento de sua preocupação com os desejos 

dos consumidores, como formulá-los e imaginá-los para os consumidores. A publicidade 

desempenha esta função fútil, regressiva, inessencial, mas com isso, tanto mais 

profundamente exigida.172 

A narrativa publicitária, mantendo esse ambiente de sedução, “comunica” os 

consumidores sobre seus próprios desejos, e sobre as opções disponíveis.  Tudo com imensa 

“preocupação” para a sua materialização e atingimento da satisfação individual.  

Expõe-se um amor do objeto pelo indivíduo, transmitindo-lhe uma confiança de que, 

nessa condição, ele é personalizado.173 E com essas técnicas são criadas as “necessidades” e 

busca pelos valores que os objetos carregam consigo, com uma clara efetividade da projeção 

midiática. Por isso é que Jean Baudrillard conclui que o ato de comprar e consumir tornar-se-

ia secundário.174  

A publicidade assume, segundo o autor, o comando da justificativa para o consumo. 

Por essa razão o sociólogo francês destaca o poder e eficácia da publicidade. Ela é 

desenvolvida numa relação similar à lógica da fábula e da adesão. Segundo essa lógica, faz-se 

acreditar na publicidade porque ela permite disfarçar o motivo da compra que está além das 

causas racionais. Nesse sentido, o produto serve de álibi ao indivíduo.  

O autor elucida essa ocorrência ilustrando o conto do Papai Noel. Nele as crianças 

não mais se interrogam sobre a sua existência e jamais a relacionam com os brinquedos que 

recebem como causa e efeito. Logo, a crença no Papai Noel seria uma fábula racionalizante 

que permite preservar na segunda infância a miraculosa relação de gratificação pelos que 

caracterizaria as relações da primeira infância. Esta relação miraculosa, completada pelos 

fatos, interioriza-se em uma crença que é o seu prolongamento ideal.175 

 A aludida fantasia não seria artificial, pois fundada no interesse mútuo das partes em 

preservar essa relação. O Papai Noel não é o elemento essencial nesse enlace, sequer tem 

                                                            
171  BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.176. 
172 Id. Ibid., p.172. 
173 Id. O Sistema dos Objetos, 1997, p.180. 
174 Id. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.180. 
175 Ibidem, p.176. 
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relevância. O que ela consome através dessa imagem fictícia é um álibi. Dessa sorte 

continuará a respeitar mesmo quando nele deixar de crer. Fica, para o autor, aparente o jogo 

da miraculosa solicitude dos pais e a cautela que tomam para serem cúmplices da fábula.  

Os presentes somente sancionariam tal compromisso176. A publicidade traria, pois, 

calor aos objetos, sem ela “eles não seriam o que são”. 177 O consumidor não “acredita” na 

publicidade mais do que a criança em Papai Noel. O que não impede de aderir da mesma 

forma a uma situação infantil interiorizada e de se comportar de acordo com ela. Daí a 

eficácia bem real da publicidade.178 

O discurso ideológico publicitário, “gentilmente”, apresenta-se sob uma forma 

solícita. Comunica-se, demonstra e, essencialmente, ocupa-se com qualquer tipo de 

consumidor. A publicidade, sustenta o sociólogo, faz nascer o reino preferido do “pseudo–

acontecimento”. É ela que transforma o objeto em acontecimento, relegando as suas 

características objetivas.  Provoca, nesse processo, a passagem do objeto para um 

acontecimento real da vida quotidiana através da adesão do consumidor ao seu discurso. 

Acaba, assim, edificando o objeto como modelo e como fait – divers espetacular. 179 Logo, o 

“agente publicitário de sucesso é mestre de nova arte – a arte de tornar verdadeiras as coisas 

ao afirmar que o são. Surge como adepto da técnica das profecias que se cumprem por si 

mesmas”.180  

Jean Baudrillard evidencia a futilidade do discurso publicitário diante do seu poder 

de engendrar um ambiente sedutor de personalização, onde, paradoxalmente, seria este muito 

mais comunitário. Afinal a possiblidade de consumo é ofertada genericamente, ao contrário 

do seu discurso de personalização e exclusividade.  

A publicidade, ainda que foque nos anseios individuais, tem seu objetivo precípuo no 

coletivo. Todos os indivíduos podem ter acesso ao seu discurso. A publicidade, como propõe 

                                                            
176 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.176. 
177 Id. Ibid., p.180. 
178 DRIGO, Maria Ogécia. A publicidade na perspectiva de Baudrillard. Disponível em: 
<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/142>. Acesso em: 10 jan. 2017.  
179 BAUDRILLARD, Jean. Op. Cit., 2007, p.165. 
180 Id. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.166. 
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Baudrillard, é um produto extremadamente democrático, o único que é “ofertado” a todos. O 

objeto é vendido, mas a publicidade, de outro lado, é abertamente oferecida.181 

O discurso publicitário acaba ostentando o poder de oferecer mundos imaginários por 

intermédio das marcas dos objetos, que são utilizadas como ferramenta para expor a lógica do 

consumo e interligar o simbólico e a sociedade. E assim os signos publicitários não conduzem 

o consumidor aos significados e utilidades dos objetos, mas a criação de novas imagens e 

linguagens para futuros objetos.  

Utilizando-se de uma apresentação sutilmente sedutora, a publicidade toma forma 

com base em uma linguagem simples e unificada. E, nesse ambiente pós-moderno, não se 

preocupa em vender apenas produtos, mas uma visão, um estilo de vida ou deslocamento de 

desejos diante das construções da pluralidade de identidades. 

A comunicação de massa é, assim, o meio próprio pelo qual essa sociedade se afirma 

diante da provocada “vertigem da realidade”. Esta equivale, na realidade, a uma “realidade 

sem vertigem”. Vive-se desta maneira ao abrigo dos signos, na recusa do real e sede pela 

multiplicação dos signos. “A imagem, o signo, a mensagem, tudo o que consumimos, é a 

própria tranquilidade selada pela distância ao mundo e que ilude, mas do que compromete, a 

alusão violenta ao real”. 182 

As peripécias da publicidade, na teoria de Baudrillard, fascinam, destroem em 

intensidades e aceleraram a inércia, impondo produtos e necessidades simuladas. Por isso o 

universo da comunicação de massa seria o lugar em que nada acontece, em que os signos 

pululam como alegorias dos acontecimentos, das paixões, do desejo e da felicidade.  

Felicidade essa que constitui a busca e referência maior da sociedade de consumo. E 

nessa procura pela única “salvação” possível para o ser humano, é que a publicidade impõe o 

seu sistema revelador do discurso dos objetos. É ela, a publicidade, que ao final dirá o que se 

deve consumir através dos objetos.183  

A moderna concepção da publicidade também alterou seu posicionamento e suas 

campanhas superam propositadamente a realidade funcional dos produtos. Os aspectos 

funcionais e frios das campanhas agora assuem uma nova configuração. A publicidade 

                                                            
181 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.180. 
182 Id. Ibid., p. 25-26. 
183 BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva, 3. ed., 1997, p. 
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oferece uma equivalência simplificada de todos os signos outrora distintos, e dissuade-os por 

esta mesma equivalência.184  

A junção entre objeto e publicidade submerge no sistema das necessidades 

individuais e resulta no mundo fantasmagórico e fetichista. O desejo tornou-se livre, mas 

paradoxalmente, restrito, pois nunca é efetivamente liberado na sua completude.185 

A comunicação de massa, conforme constata Baudrillard, exclui a cultura e o saber. 

Esses, dentro da lógica da publicidade, já não se produzem para durar. Caminham a perder a 

sua substância de sentido, encontrando-se submetidos à mesma vocação de que os bens 

materiais.186 Acabam representando unicamente um meio de liturgia e de um código formal 

de sinais cuidadosamente esvaziados de todo o conteúdo de sentido.187 

A publicidade, na sociedade de consumo, lança mão de uma atmosfera intimista e 

pessoal. Utiliza a linguagem própria de cada destinatário do produto. Passa a sensação de ser 

mensagem de um amigo, como superego, como voz interior, servindo – se do modo de 

confissão. Causa, nessa intimidade, um verdadeiro processo de simulação.188 Em termos mais 

claros, transmite-se, através dela, a ideia de que o mercado está tão atento às suas 

necessidades, tão preocupado com a sua felicidade, em satisfazer os seus desejos, que criou 

determinado produto específico para o atender, criou o produto que é exatamente “o que você 

quer e precisa”. 189 

E essas técnicas publicitárias fazem com que todas as linguagens acabem sendo 

absorvidas e absorvendo o modo de ser da publicidade. Cria-se uma superficialidade nas 

relações intersubjetivas, onde tudo não teria sentido. E assim a forma publicitária impôs-se à 

custa de outras linguagens, expandindo sua retórica neutra e sem afetos. “A verdadeira 

publicidade está hoje no design do social, na exaltação do social sob todas as suas formas”, 

vaticina Baudrillard.190   

                                                            
184 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. São Paulo: Relógio d´Água, p. 115.  
185 Id. O Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva, 3. ed., 1997, p. 76. 
186 Id. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 127. 
187 Id. Ibid., p.130. 
188 Id. Ibid., p.135. 
189 Id. Ibid., p. 184-185. 
190 Ibid., p.117. 
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Por fim, a grande missão da publicidade, dentro dessa acelerada produção de signo, 

parece ser a de concretizar a reformulação de necessidades e desejos. E por isso é que hoje 

não se fabrica mais em função do respectivo valor de uso ou da possível duração, mas antes 

“em função de sua morte”. E nesse propósito, “a publicidade realiza o prodígio de um 

orçamento considerável gasto como o único fim, de diminuir o seu valor/tempo, sujeitando-se 

ao valor/moda e à renovação acelerada.191 

Em linhas gerais, essas são ideias centrais do trabalho do sociólogo francês. Parece, 

assim, claro que quando se trata de publicidade não há a preocupação numa simples venda de 

objeto. Trata-se, em verdade, da venda da vida feliz, da plena satisfação dos desejos, almejada 

por todo consumidor e, que pode ser alcançada por meio da compra de determinado objeto.  

Chega-se, na abordagem desenvolvida, ao papel de centralidade que a publicidade 

assume no fomento da cadeia de consumo, elucidando, sob a concepção de Baudrillard, o 

funcionamento e estruturação da sociedade de consumidores. Essa percepção sociológica, 

ladeada também por Zygmunt Bauman, que será contextualizado a seguir, servirão de 

enquadramento científico para sustentação da problemática a ser enfrentada no último 

capítulo da pesquisa. 

 

2.4 A SOCIEDADE DE CONSUMO LÍQUIDO-MODERNA DE BAUMAN 
 

Ainda que os pensamentos de Zygmunt Bauman já tenham sido contextualizados 

genericamente quando da abordagem do surgimento da sociedade de consumo, dada a 

relevância de toda argumentação teórica do sociólogo, volta-se, mais uma vez, às ideias 

desenvolvidas pelo autor. Concentra-se, no presente tópico, em alguns aspectos relevantes e 

mais específicos ao desenvolvimento e suporte científico do trabalho.  

Desloca-se aqui para uma ambientalização das suas teorias e visões construídas a 

partir da adjetivação “líquida” de muitas de suas ideias e obras. A trajetória literária do 

polonês é girada, essencialmente, a partir da interpretação da fluidez dos tempos pós-

modernos, ainda que ele recusasse a sua rotulação de “pós-modernista”.  

Para o sociólogo, “pós-modernista” é aquele que reproduz a ideologia do pós-

modernismo, que se recusa a qualquer tipo de debate, que relativiza a vida ao máximo e que, 

dentro dessa superrelativização, não consegue estabelecer críticas e nem formar regras para 

                                                            
191 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p.44-45. 
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guiar a sociedade. Pós-modernista é aquele que foi construído dentro de uma condição pós-

moderna, ele a reproduz e é constituído por ela.192 

O consumo sob a visão de Bauman é trabalhado dentro de uma ideia de “sociedade 

líquida”, ou seja, uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros, 

mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e 

rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram, 

mutuamente. 193 Imperaria nela a instabilidade. 

A sociedade líquida, sob o desenvolvimento teórico de Bauman, é marcada pelas 

relações fluidas e frágeis. Seria a sociedade em que a fixidez de uma amizade, em que ambas 

as partes matariam e morreriam pela outra, já não existe mais. As pessoas estabeleceriam 

laços efêmeros e que facilmente podem ser desfeitos, o que torna justificada a necessidade de 

melhoria constante de sua imagem como produto. Segue-se, nesse ambiente contemporâneo, a 

lógica do “quanto mais superficial, melhor”. 

Não se enxergaria mais a sociedade em que os indivíduos sabem, a partir de seu 

nascimento, uma, ainda que mínima, projeção do seu futuro. Estariam, assim, na pós-

modernidade imersos em um espaço social onde apenas teoricamente escolhem o seu destino. 

A precariedade e o risco passam a marcar os aspectos da existência humana. Disso é que se 

faz surgir o imperativo de desfrute imediato dos prazeres e satisfação de desejos, que são logo 

substituídos por outros novos. Como resultado, reflete Bauman, a capacidade de tratamento 

entre o indivíduo com o resto da humanidade é reduzida, e a solidariedade se desintegra. 

A sociedade contemporânea, assim, traz consigo transformações que remodelam os 

conceitos de tempo, espaço e indivíduo.194 Identifica-se, na pós-modernidade, uma 

pluralidade de identidades seguidas por uma exploração projetada no consumo. A organização 

social mostra-se baseada puramente no exercício de aquisição de objetos, que acaba por 

aproximar a condição das pessoas a de mercadorias descartáveis. E desse modo os indivíduos 

sentem a artificial necessidade de remodelação contínua, fomentada pelo medo da 

obsolescência. 

                                                            
192 A crítica de Zygmunt Bauman à pós-modernidade. Entrevista disponível em: 
<http://obviousmag.org/archives/2014/01/a_critica_de_zygmunt_bauman_a_pos-modernidade.html>. Acesso 
em: 20 abr. 2017. 
193 BAUMAN, Zygmunt. Globalização – As consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999, p. 127. 
194 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 10. 
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Os indivíduos pautar-se-iam, nessa sociedade de consumidores, numa obsessão por 

amenizar os medos do desconhecido, da busca constante pelo novo, do incompreensível, do 

incontrolável. Diminuir o pavor das incertezas e a busca pela felicidade é o núcleo central 

dessa jornada guiada sob a manipulação de identidades. 

Uma simples e discreta mudança no ego rende ao indivíduo uma nova personalidade, 

um novo conceito ou simplesmente a transformação em um novo produto a ser inserido no 

mercado. E nessa sistemática, a transformação de identidade consente o descarte das que já 

foram construídas e faz-se experimentar novas sensações e oportunidades infinitas pelo menos 

até determinado momento. 

Para Bauman, a formatação pós-moderna da vida social suscita uma condição 

humana na qual predominam o desapego, a versatilidade em meio à incerteza e a vanguarda 

constante de um “eterno recomeço”.  

É diagnosticado pelo sociólogo polonês, dentro dessa sociedade de consumidores, 

um modelo desenhado pela pressa e artificialidade. A vida de consumo não pode ser outra 

coisa senão uma em que impera o aprendizado rápido, ao mesmo tempo em também precisa 

ser uma vida de esquecimento veloz. E isso por muitas vezes implica em sensação de 

inadequação, de deslocamento, de inconformidade com seu espaço e tempo. 

Os consumidores, segundo Bauman, são bombardeados de todos os lados por 

sugestões de que precisam se equipar com um ou outro produto fornecido pelas lojas se 

quiserem ter a capacidade de alcançar e manter a posição social que desejam integrar. 

Bauman sugere que consumir e ser consumido, na medida em que os indivíduos 

passam a ser também mercadorias, tornou-se não apenas o verdadeiro propósito de existência 

para um número crescente de pessoas, mas também uma condição de reprodução do nosso 

modelo social. Nele tudo se transforma em moeda de troca simbólica (incluindo-se, por 

exemplo, a juventude, a beleza, a sexualidade, etc). Gastos aparentemente inúteis e irracionais 

se tornaram, mais que virtudes, um novo motor na existência social. 

A consequência dessa imposição social é a de que felicidade representaria lugar 

ilusório em que o vasto empreendimento de novas promessas esmaece o excesso de 

decepções.  Mas mantém-se a crença nessa busca pelo estado de satisfação, de sorte que ela 

remanesça e continue reatualizando a cultura consumista.  

 Conforme aduz Zygmunt Bauman, vigoraria, na pós-modernidade, onde se instala a 

sociedade de consumidores, a necessidade de que essa promessa de felicidade nunca se 
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confirme, já que o fascínio perdura apenas na ansiedade pela satisfação. Assim, a cada 

vontade adquirida e supostamente satisfeita, implicaria de imediato a criação de uma outra. 

O autor afirma que além do mercado cultivar o excesso de mercadorias, quase 

sempre desnecessárias, e o anseio de cultivar os desejos, a sua proposta econômica é forjada 

sobre a ideia da indução ao engano e infelicidade. Nesse sentido, os indivíduos poderiam 

prosperar apenas pelo consumo. Sem as reiteradas frustrações, criadas pela publicidade, a 

economia perderia seu principal combustível. Desse modo é que a satisfação das 

necessidades, desejos ou vontades do consumidor deve ser promovida de maneira calculada à 

promoção de novas e mais intensas necessidades e pretensões. Apostaria essa política na 

irracionalidade dos consumidores, dissuadindo quaisquer estimativas sóbrias que esses 

possam esboçar.  

Outro aspecto fundamental, dentro da caracterização da sociedade de consumidores 

por Bauman, é a convolação dos seus membros em mercadorias de consumo. É essa qualidade 

de ser uma mercadoria que os torna membros autênticos e integrado socialmente. Bauman 

sustenta que caráter, valores e personalidade estão sendo dominadas pela lógica de mercado, e 

as pessoas vão constantemente criando novas imagens de si mesmas com o principal objetivo 

de se venderem, como produtos a serem consumidos 

Segundo o autor, as pessoas na sociedade líquida vivem em constante fantasia de que 

suas vidas têm que ser uma “obra de arte”. Disso que é se faz surgir a persistente comparação 

com a vida dos outros e a busca incessante para alcançar aquilo que não se tem.  Para ele seria 

uma vida de consumo, “uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. 

Significa constante autoexame, autocrítica e autocensura. Um tipo de vida que alimenta a 

insatisfação do eu consigo mesmo”.195 

Bauman trabalha muito especificamente esse delineamento da sociedade de consumo 

no âmbito de sua obra "A vida para consumo". Nela expõe o atingimento dos indivíduos pelo 

contexto fluído e suas reais consequências. O principal aspecto trabalhado na obra é o de que 

o homem contemporâneo não vive pautado em certezas, padrões e modelos, mas sim no seu 

extremo oposto.  

A busca do indivíduo é por si em si mesmo, com suas ambiguidades e em sua 

história de vida. O atingimento de sua completude como pessoa, ainda que momentânea, o 

                                                            
195 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 19. 
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direcionam ao “consumo” fanático das religiões, do trabalho excessivo dos workaholics, das 

superficiais relações interpessoais e, de fato, do consumismo exacerbado.196 

Enfim, diante da complexidade das teorias de Zygmunt Bauman, distribuídas em 

diversas de suas obras, simplificam-se, nos próximos tópicos, alguns pontos estruturantes da 

base sociológica de que a pesquisa necessita para o delineamento da intitulada “Sociedade de 

Consumo”. Perceber-se-á que os tópicos guardam entre si estreita relação, pois estão postos 

dentro de uma relação “causa-efeito” e visualizados dentro de um ciclo de sustentação da 

economia da pós-modernidade. 

 
2.4.1 A moda em velocidade de progressão geométrica e a efemeridade dos objetos: 
“Nada é para durar” 
 

Dentro de uma economia liberal, a instantaneidade do mundo material é que se 

apresenta com elemento de sua sustentação, despertando uma ideologia de consumo irracional 

e desapegado da utilidade do objeto. Por isso, tudo é feito para se esgotar rapidamente. Nada 

existe, dentro da ideologia da sociedade de consumidores, para durar. Por isso é que Bauman 

afirma que a “sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, igualando “velho” a 

“defasado”, impróprio para continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo”.197 

Para Bauman, das coisas materiais ao amor, das relações profissionais ao mundo do 

consumo: todas as formas de relações se esgotariam rapidamente. Essa seria a marca da nova 

mentalidade cultural da era contemporânea. O mundo na sua complexidade não teria sido 

idealizado para permanecer. Bauman pondera que:  

O “longo prazo”, ainda que continue a ser mencionado, por hábito, é uma concha 
vazia sem significado; se o infinito, como o tempo, é instantâneo, para ser usado no 
ato e descartado imediatamente, então “mais tempo” adiciona pouco ao que o 
momento já ofereceu. Não se ganha muito com considerações de “longo prazo”. 198 

 

E diante dessa prática da pós-modernidade, qualificam-se os tempos pela “liquidez”, 

porque tudo muda muito rapidamente. Nada é feito para ter longevidade, ou seja, sob o olhar 

de Bauman, para ser “sólido”. Seria um mundo de incertezas.  

                                                            
196 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p. 98. 
197 Id. Ibid., p. 98. 
198 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 145. 
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E assim Bauman caracteriza a pós-modernidade sob a marca da efemeridade, 

inferindo que o “curto prazo” substituiu o “longo prazo” e fez da instantaneidade seu ideal 

último. “Ao mesmo tempo em que promove o tempo ao posto de contêiner de capacidade 

infinita, a modernidade fluida dissolve sua duração”. 199 A modernidade “fluida” não seria, 

portanto, moldada para a duração eterna. 

Subverte-se, no ambiente dessa sociedade de consumidores, a lógica da duração e 

qualidade dos bens de consumo, e “manter as coisas por longo tempo, além de seu prazo de 

“descarte” e além do momento em que seus “substitutos novos e aperfeiçoados” estiverem em 

oferta é, ao contrário, sintoma de privação.200 É difundida a ideia de que não “atualizar” os 

seus bens de consumo é sinônimo de estado de infelicidade por não ter a capacidade de 

modernizar-se de acordo com os novos padrões criados.201 Permanecer no mesmo lugar é 

sinal de atraso e atraso é morte social na sociedade consumista líquido-moderna. 

E não importa quantos bens possam ser comprados, sempre haverá o sentimento de 

que ainda falta algo, dentro de uma cadeia infinita de combinações. Há nesse sentido uma 

diferenciação perene entre objetos e os valores a ele agregados. E embora a publicidade 

vincule feições subjetivas às mercadorias relacionadas à felicidade, liberdade, beleza e 

realização pessoal, não supre adequadamente nenhum desses quesitos. O sujeito, nessa 

sociedade, é conduzido a uma insatisfação insistente.  

As promessas de satisfação e contentamento não foram feitas para serem atingidas, 

mas idealizadas, assim nunca terão fim, perpetuando o sistema produtivo e a angústia de 

sempre estar aquém do ideal.202 Destaca o autor que a “impossibilidade de atingir a satisfação: 

o horizonte da satisfação, a linha de chegada do esforço e o momento da autocongratulação 

tranqüila movem-se rápido demais”.203  

                                                            
199 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.146. 
200 Id. Ibid., p.146. 
201 CANIATO, Angela Maria Pires; NASCIMENTO, Merly Luane Vargas. A subjetividade na sociedade de 
consumo: do sofrimento narcísico em tempos de excesso e privação. Arq. bras. psicol.,  Rio de Janeiro ,  v. 
62, n. 2, p. 25-37,   2010 .   Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672010000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 23 jun. 2017. 
202 CUNHA, Nina Nunes Rodrigues; SAID, Gustavo Fortes. Implicações do consumo na conformação 
subjetiva contemporânea: uma subjetividade narcísica? Disponível em: 
<http://www.espm.br/download/Anais_Comunicon_2014/gts/gt_seis/GT06_NINA_CUNHA.pdf>. Acesso em: 
05 julho 2017. 
203 BAUMAN, Zygmunt. Op. Cit., p.32. 
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Mesmo que algum objeto de consumo mostrasse funcionar do modo esperado, “a 

satisfação não duraria muito, pois no mundo dos consumidores as possibilidades são infinitas, 

e o volume de objetivos sedutores à disposição nunca poderá ser exaurido”.204 

Evidencia o autor que a “curta expectativa de vida de um produto na prática e na 

utilidade proclamada está incluída na estratégia de marketing e no cálculo de lucros”. Por 

isso, “tende a ser preconcebida, prescrita e instilada nas práticas dos consumidores mediante a 

apoteose das novas ofertas (de hoje) e a difamação das antigas (de ontem) ”.205 

Bauman, em sua reflexão, conclui que essa nova mentalidade cultural é resultado do 

liberalismo econômico, que necessita, para se manter, da cultura de consumo exagerado e do 

descarte imediato. Destaca, nesse sentido, a “velocidade atordoante da circulação, da 

reciclagem, do envelhecimento, do entulho e da substituição que traz lucro hoje — não a 

durabilidade e confiabilidade do produto”.206  

E nesse mundo de consumo, Bauman reverbera que “as modas vêm e vão com 

velocidade estonteante, todos os objetos de desejo se tornam obsoletos, repugnantes e de mau-

gosto antes que tenhamos tempo de aproveitá-los”.207 

Assim o mundo que Bauman chama de “líquido”, como todos os líquidos, ele jamais 

se imobiliza nem conserva sua forma por muito tempo. Tudo ou quase tudo está sempre em 

mudança: “as modas seguidas e os objetos que despertam atenção as coisas que sonhamos e 

que tememos, aquelas que desejamos e odiamos, as que nos enchem de esperanças e as que 

nos enchem de aflição”.208 Os estilos de vida que são “chiques” hoje serão amanhã alvos do 

ridículo. Os objetos saem de moda com tanta rapidez quanto se difundem socialmente. 

Bauman, nesse sentido, conclui que “a vida de consumo não pode ser outra coisa 

senão uma vida de aprendizado rápido, mas também precisa ser uma vida de esquecimento 

veloz”.209 Aqui, o sentido é o não apego aos objetos, o que hoje está na moda, amanhã é 

                                                            
204  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.85. 
205 Id. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2008, 
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206 Id. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 14. 
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209 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
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ultrapassado, então, os consumidores precisam esquecer para poder adquirir sempre mais. A 

renovação é o aprendizado e a remoção é o esquecimento. 

Diante da efemeridade dos objetos, pode-se perceber que o novo indivíduo 

consumista, no atual momento de pós-modernidade, assume características líquidas e 

extraídas da postergação do prazer de consumir. Desloca-se o consumo para o imediato. A 

durabilidade das mercadorias é descartada, não persistindo lealdade aos objetos já alcançados 

no consumo.  

Isso provoca, na sociedade de consumidores, a transformação da condição humana a 

partir de uma estrutura complexa e regida pelos ditatoriais mercados de consumo, externados 

a partir da moda. Esta, para Bauman, exige dos indivíduos a aptidão para mudar de identidade 

e não se apegar as coisas do passado, pois estamos inseridos em uma economia baseada no 

descarte.  

Desse modo, para Bauman seria na sociedade de consumidores “impensável sem 

uma florescente indústria de remoção do lixo. Não se espera dos consumidores que jurem 

lealdade aos objetos que obtêm com a intenção de consumir”.210 

Enxerga-se, diante da utilização imediata e de satisfação quase que instantânea, o 

desaparecimento dos laços de afeição com os objetos adquiridos. Por isso, o que contaria 

realmente seria apenas o momento da aquisição. O autor ilustra isso citando o fato de que 

“Metade de todos os telefones celulares de posse dos adolescentes acaba se perdendo ou é 

colocada no lugar errado; os tênis que ninguém mais cobiça acabam na lixeira logo depois de 

comprados”. 211 

A sociedade de consumo apresenta-se, dessa forma, sob a característica da 

instabilidade dos desejos, onde o instantâneo e o efêmero estabelecem as regras. Nessa fase 

contemporânea, do líquido-moderno, o ambiente é contrário ao planejamento e ao 

armazenamento em longo prazo. Não se aplicaria a ela mais o status de segurança. Releva 

apenas a satisfação dos desejos ou a tentativa de satisfazê-los no agora. Disso resulta o uso 

imediato e a rápida substituição das mercadorias.  

Na sociedade líquido-moderna de consumidores, o tempo não é contado de uma 

forma linear, com passado, presente e futuro, assim como era enxergado na sociedade sólido 

                                                            
210 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p .31. 
211 Id. 44 Cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p.55. 



    89 

moderna dos produtores. O uso, agora, é imediato, o que se compra, se usa no mesmo 

instante, se descarta e se adquire algo melhor mais adiante. Os termos agora são o “descartar” 

e o “substituir” gerando, assim, um montante de produtos que serão consumidos e jogados 

fora. 

Assim, a essência de todos os objetos estaria posta no mundo apenas da instabilidade 

permanente.  Significa que o fundamento das coisas é o devir instantâneo do deixar de ser. 

Entre as maneiras com que o consumidor enfrenta a insatisfação, a principal é descartar os 

objetos que a causam. E assim tudo se torna ainda mais transitório, e consequentemente mais 

descartável. 

E no fomento desse descarte rápido dos objetos, é visível, conforme pondera o 

sociólogo, a promoção da novidade e o rebaixamento da rotina. Ou seja, há uma renovação de 

tempos em tempos para que a sociedade possa se acostumar ao novo, até este ficar obsoleto e 

seja superado por uma versão, supostamente, melhorada.  

Nesse sistema projetado pela sociedade de consumo, a sociedade fica afastada do 

tédio de não ter o que consumir em dado momento, já que o próprio tédio é temido por 

aquela. Os indivíduos não podem ficar entediados, pois à medida que consomem mais, 

revestem-se de uma aura de sucesso. Com isso recorrem infalivelmente ao consumo como 

uma forma de felicidade e de recompensa. É nesse contexto que a sociedade de consumo se vê 

sempre “satisfeita” até o próximo produto lançado. 

Todo esse recurso circulante na sociedade contemporânea, segundo Bauman, levaria 

os indivíduos ao desespero existencial. Sozinho só pode contar com seu empenho 

individualizado. Mesmo assim não percebe por meio do pensamento imediato a alienação do 

espírito real. O mundo preso às relações do consumo direto, como trajetória das satisfações 

leva o homem ao seu abandono, a uma lógica de não sustentabilidade psicossocial. 

A sociedade de consumo prospera enquanto consegue manter a não satisfação de seus 

membros, ou seja, mantém a infelicidade deles.212 Daí a volatilização e voracidade da 

economia de consumo, que está sempre “preocupada” em satisfazer os consumidores. E assim 

o consumo, constata Bauman, tem movimento garantido na insaciabilidade de desejos e 

vontades.  

                                                            
212 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p.64. 
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A estagnação, na contemporaneidade, é condenável, avalia Bauman. Sentir-se 

realizado e satisfeito com o que se tem ou com o que se é – sem precisar de novos começos, 

de novos produtos, de novas identidades – não faz parte, portanto, das crenças da sociedade 

do consumo. O propósito do consumismo é evitar estar satisfeito, porque só a insatisfação 

assegura a continuidade da sociedade dos consumidores. 

Por isso é que o descarte traz a sensação de bem-estar e de estar “evoluindo”, uma vez 

que se joga fora o antigo e desajustado por um artigo novo. O desconhecido que está por vir, 

em substituição, é uma nova oportunidade de ser feliz, ainda que de forma momentânea. Nas 

palavras de Bauman, “na vida ‘agorista’ dos cidadãos da era consumista o motivo da pressa é, 

em parte, o impulso de adquirir e juntar. Mas o motivo mais premente que torna a pressa de 

fato imperativa é a necessidade de descartar e substituir”. 213 

  

2.4.2 Transformação das pessoas em mercadorias 

O livro “Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias”, de 

Zygmunt Bauman, tem a incumbência de examinar a sociedade contemporânea, mais 

precisamente, a transformação dos indivíduos em mercadorias. Isso significaria, em linhas 

gerais, a busca desenfreada e sempre muito bem estimulada pela mídia, pela moda, pelos 

grupos sociais, de sempre se estar à frente do tempo, de ser notado, seguido, valorizado, e até 

mesmo cultuado.  

É através desse consumo e suas mudanças que o sociólogo examina o impacto que 

tudo isso acarreta na vida dos indivíduos, como afirma o autor: “Numa sociedade de 

consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os 

sonhos e os contos de fadas”. 214 

Consumir na sociedade de consumidores é investir em si próprio, na sua capacidade 

de demonstrar que existe uma demanda e que ela precisa ser sempre ampliada ou reciclada, 

caso contrário, o “valor social” do indivíduo decai assim como sua autoestima. 

O autor enfatiza que consumir na modernidade não é a busca pela satisfação de 

necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou a recomodificação do indivíduo, 

                                                            
213 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p .50. 
214 Ibidem, p.22. 
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elevando-o à condição de mercadoria vendável. Primeiramente seria preciso se tornar uma 

mercadoria vendável para que você, enquanto aspirador a uma vaga nessa sociedade, possa 

exercer os direitos e cumprir com os deveres de um consumidor.  

Por isso é que Bauman adverte: 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 
mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 
ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de 
uma mercadoria vendável... A característica mais proeminente da sociedade de 
consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta- é a transformação 
dos consumidores em mercadorias.215 

 

A participação eficiente nos mercados de consumo, assim, é a principal virtude que 

se espera dos membros de uma sociedade de consumo. É sua capacidade como consumidor 

que definiria o seu status do cidadão. Essa tarefa é levada a um patamar de dever patriótico e 

vital para a socialização, circundado pela oferta de crédito e de disposição para usá-lo até o 

limite. 

De outro lado, os que não se amoldam a esse modelo aparecem como “consumidores 

falhos”. São, por sua vez, colocados no polo oposto de não consumidores - encontram-se 

abaixo da linha de pobreza, vistos como sujeitos indecentes eles são estigmatizados por não 

participarem da cultura. 216  

A sutil e penetrante transformação dos consumidores em mercadoria seria, para 

Bauman, a principal e mais dissimulada característica da sociedade do consumo. Há nela uma 

luta simbólica por reconhecimento e por acesso. Pessoas, nesse ambiente, são estimuladas ou 

forçadas a apresentar ao mercado uma mercadoria atraente e desejável. E os produtos 

colocados à venda acabam sendo elas mesmas. São simultaneamente o produto e seus agentes 

de marketing, os bens e seus vendedores.  

Na era da informação, analisa o autor, recorrendo a uma expressão da escritora 

australiana Germaine Greer, “a invisibilidade seria equivalente à morte”. As pessoas precisam 

se submeter a um constante remodelamento para que, ao contrário das roupas que saíram de 

moda, não fiquem obsoletas. Essa imposição social gera o medo da inadequação e a busca por 

                                                            
215 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p.20. 
216 Ibidem, p.85. 
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ferramentas e instrumentos de auto fabricação para se tornar extremamente treinado, 

adaptável e valioso, para serem desejados pelo mercado.217 

Diante desse cenário é que Bauman aponta, materializando a sua argumentação, a 

razão de adolescentes exporem as suas qualidades com entusiasmo no propósito de ganhar 

atenção e reconhecimento necessários ao jogo da sociabilidade. Nesse mesmo propósito 

enxergam-se clientes potencias com necessidade de ampliar seus registros de gastos e limites 

de crédito para obter um serviço melhor.218 

Há, na contemporaneidade, uma notória preocupação de garantir a vendabilidade 

individual, de sorte a permanecer no mercado e aumentar seu valor mercadológico. Só assim 

poder-se-ia obter reconhecimento de potenciais compradores.  

Esse reflexo é sentido para os filhos, iniciando-se essa projeção cada vez mais cedo. 

A educação infantil é frontalmente atingida, crescendo exponencialmente o quantitativo de 

cursos voltados para crianças. Hoje não só mais de línguas diversas, mas também cursos 

especiais e aprofundados como: musicalidade, teatro, informática, reforço de matemática, 

desenho e culinária, entre outros tantos. 

Percebe-se, dentro dessa sociedade conduzida pelo consumo, a necessidade de fazer 

com que as crianças e o adultos consigam passar pelo filtro do mercado, onde somente os 

mais aptos estão verdadeiramente autorizados a atuar. É a partir disso que as pessoas sentem a 

necessidade de promover-se, mudarem constantemente, renovar-se, de acordo com as 

necessidades do mercado. E não apenas enquanto disposições profissionais, mas de modo tão 

importante quanto, seguir as tendências da moda e fazer aquisição de produtos mais 

modernos.  

É nesse sentido que Bauman afirma que no quadro de consumidores, devem 

submeter-se a si mesmos, como mercadoria - seres mostráveis, dispostos nas vitrines 

(mercados) por toda parte, bem como participantes ativos de condutas sociais adequadas, para 

estarem sempre na moda e não se tornarem ultrapassados.  

 

 

                                                            
217 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p.21. 
218 Id. Ibid., p.158. 
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2.5 SOCIEDADE DE CONSUMO E O PÚBLICO INFANTIL 

O objetivo desse tópico é analisar, sob as premissas teóricas lançadas com os 

postulados de Baudrillard e Bauman, autores que mantêm franco diálogo científico, alguns 

dos impactos suportados pelo público infantil frente à destacada atuação publicitária, num 

cenário social onde todos são assumem a condição de consumidores. 

Enquanto indivíduos, as crianças são também reflexos dos valores e impulsos 

consumistas criados e estimulados dentro da sociedade de consumidores. Assim como o 

adulto, a criança é exposta à linguagem, normas, cultura e abstrai estas funções cognitivas e 

sociais do meio em que estão naturalmente inseridas. No âmbito comunicacional, as crianças 

são, igualmente, expostas ao “monólogo” da mídia.219 

A publicidade, como instrumento de fomento do consumo, revela-se, diante da 

investigação sociológica até aqui defrontada, como a verdadeira responsável pela proliferação 

das necessidades e valores na pós-modernidade. E diante da peculiar condição de imaturidade 

da recém-despertada formação das crianças, os reflexos de toda sistemática criada no 

ambiente de consumo são bem mais profundos para elas do que para o público adulto. 

Evidencia-se, portanto, nessa fase de natural desenvolvimento da criança, a rotulada condição 

da “hipervulnerabilidade”, analisada nesse trabalho no próximo capítulo. 

O público infantil recebe muito precocemente as sugestões midiáticas de 

“necessidades” existenciais. E a não adequação a essas artificiais essencialidades geram um 

sentimento na criança de deficiência e descompasso do padrão social. Suportam, desse modo, 

os efeitos dessa sociedade de consumo mesmo antes de aprender a falar ou escrever. São 

conduzidas à assunção de uma posição central no mercado desde a mais tenra idade. 

2.5.1 Delimitação conceitual de “público infantil” utilizada na pesquisa 
 

Cumpre inicialmente delimitar o alcance da expressão “publicidade infantil”, de 

modo a deixar a pesquisa devidamente lastreada em conceitos firmados previamente. 

Portanto, é preciso elucidar a projeção e abrangência dos destinatários da publicidade cujo 

foco do trabalho é dirigido, estabelecendo-se os parâmetros da investigação. 

                                                            
219 SOUZA JÚNIOR, José Ednilson Gomes de; FORTALEZA, Camila Hildebrand Gazal; MACIEL, Josemar de 
Campos. Publicidade infantil: o estímulo à cultura de consumo e outras questões. In: VIVARTA, Veet 
(Coord.). Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília, ANDI-Instituto Alana, 2009. p. 22-
34. Disponível em:<www.andi.org.br/sites/default/files/Infância%20e%20consumo.pdf>. Acesso em: 14 jun. 
2017.  
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Os termos crianças e infância ganharam contornos distintos ao longo do tempo. 

Impõe-se indicar qual seria o perfil dos seus conteúdos a que se recorrerá ao longo da 

pesquisa. Até mesmo porque, o mais das vezes, são tratados como expressões equivalentes, o 

que demanda distinções e aproximações, elegendo-se os aspectos basilares do 

desenvolvimento teórico do trabalho.  

Observam-se que os estudos e pesquisas quanto à criança e infância são muito 

recentes. Especialistas de diferentes áreas atualmente dedicam-se à exploração da temática. 

Isso se justifica diante de ser relativamente nova a preocupação com a infância, ou seja, o 

despertar das particularidades do segmento infantil, onde se passou a enxergar os traços bem 

definidos da especificidade da criança, ou aquilo que a peculiariza frente ao adulto. 

Diversas mudanças foram observadas ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, 

aclarando-se diferenças próprias entre crianças e adultos. Nesse contexto é que, por exemplo, 

o vestuário e a linguagem de crianças e adultos começaram a se diferenciar mais 

incisivamente. Fez-se, também, surgir um perfil literário mais apropriado à infância e a 

organização de classes escolares em conformidade com a idade cronológica das crianças. 

Descortinou-se, assim, a ideia da existência de estágios e da estrutura do desenvolvimento 

infantil.220 

O conceito ou ideia que se tem da infância foi sendo historicamente construído e a 

criança, por muito tempo, não foi vista como um ser em desenvolvimento, com características 

e necessidades próprias. Era encarada simplesmente como um adulto em miniatura. E a 

distinção temporal entre a infância e criança, como conceitos que se entrelaçam, há tempos 

provoca discussões conceituais e teóricas. 

Na abordagem dessa problemática identificação conceitual, sustenta Neil Postman 

que a "cultura" infantil ganhou uma nova conotação na sociedade contemporânea. Transforma 

a noção que se tinha de infância, e não provocando propriamente o seu desaparecimento. 

Constata, o escritor, que hoje haveria, na verdade, uma crise em seu conceito.  

Para Neil Postman, sempre houve a existência da criança, porém a concepção de 

infância que conhecemos atualmente seria uma invenção da modernidade. A ideia, segundo o 

crítico social norte-americano, de infância concebida na atualidade não existia até o fim da 

                                                            
220 POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância. Tradução de Suzana Menescal de A. Carvalho e José 
Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Grafhia Editorial, 1999.Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.35, p. 311-
316, set.2009. 
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Idade Média, tendo se desenvolvido no período denominado pela historiografia como 

Renascença.221 

É a partir de uma nova percepção e organização social, fruto da contemporaneidade, 

que também se constata o fortalecimento dos laços entre adultos e crianças, pais e filhos. Daí 

é que, então, a criança começa a ser vista como indivíduo social, dentro da coletividade, 

despertando-se grande preocupação com sua saúde e sua educação. 

Não é por outro motivo que na atualidade as discussões sobre a infância e a criança 

estão sendo retomadas por pesquisadores e estudiosos de várias partes do mundo, nas mais 

diversas áreas, historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, educadores, dentre outros, 

portanto depreende-se que a infância se constitui um campo emergente de estudos e uma 

temática de natureza multidisciplinar. 222 

A palavra infância, etimologicamente originária do latim, significa ausência de fala, 

e uma condição de dependência. Tal abrangente significação contribui para justificar o 

silêncio e pouca noção quando do estudo da infância, que se projetam nas pesquisas 

científicas e na legislação. Trata-se, portanto, de um termo de difícil precisão diante do 

alargado sentido que lhe é atribuído, e que também se renova de geração em geração.  

Para alguns o termo “infância” seria uma fase da vida onde reina a fantasia e a 

liberdade. Outros consideram a infância como uma fase em que a criança vai ser preparada 

para o futuro. E a mais frequente é a concepção de que ela seria uma etapa da vida onde a 

criança é considerada um adulto em miniatura. 

Percebe-se que a idade cronológica não é suficiente para caracterizar exclusivamente 

o termo “infância”. Há que sustente, dessa maneira, que a infância tem um significado 

genérico e, como qualquer outra fase da vida, estaria vinculada às transformações sociais, 

considerando que cada sociedade tem seu próprio sistema de classes etárias. Estas estão 

associadas a um sistema de status e de papéis desempenhados.223 

                                                            
221 POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância. Tradução de Suzana Menescal de A. Carvalho e José 
Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Grafhia Editorial, 1999.Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.35, p. 311-
316, set.2009 - ISSN: 1676-2584. 
222 CASTRO, Michele Guedes Bredel de. Noção de criança e infância: DIÁLOGOS, REFLEXÕES, 
INTERLOCUÇÕES. Disponível em:<http://alb.com.br/arquivo-
morto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss04_02.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
223 BEZERRA LINS, Samuel Lincoln et al. A compreensão da infância como construção sócio-histórica. CES 
Psicol, Medellín, v.7, n.2, p.126-137, Dec. 2014. Disponível 
em:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-802014000200010&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 
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Por outro lado, o sentimento de infância, como fenômeno psicossocial, foi surgindo 

na civilização muito vagarosamente e ligada a diversos motivos. Quando se tenta enxergar 

uma compreensão mais científica na atualidade, a mais apresentada teoricamente é a visão de 

infância como um período específico pela qual todos passam. Contudo, a questão é que todos 

os indivíduos nascem e serão crianças até um determinado período, independente da condição 

vivida, por isso essa avaliação sob um viés exclusivamente social ficaria prejudicado 

metodologicamente. 

Diante disso é que se infere a presença de uma diversidade de infâncias, sendo 

inviável uma uniformizada concepção. Justifica-se que “as crianças são também seres sociais 

e, como tais, distribuem-se pelos diversos modos de estratificação social: a classe social, a 

etnia a que pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde vivem”. Em consequência, “os 

diferentes espaços estruturais diferenciam profundamente as crianças”.224 Por essa dificuldade 

de definição minimamente precisa que David Buckingham reconhece que “a categoria 

"criança" permanece extremamente escorregadia”225, sendo “efetivamente impossível 

qualquer tentativa de generalização sobre "as crianças”.226 

O fato é, para os fins de adesão conceitual desta pesquisa, que não existe 

modernamente uma única compreensão do vocábulo “infância”, que contenha um 

desenvolvimento linear e progressivo. Muitas concepções se apresentam de várias maneiras e 

estão diretamente relacionadas às classes sociais, bem como de acordo com o tempo e o 

espaço em que foram geradas. Por essa razão é que as definições de infância podem tomar 

diferentes formas de acordo com os referenciais que se adota para concebê-las.  

Há no campo da comunicação e publicidade um recorte etário para o público infantil, 

feito pelo instituto de pesquisa mercadológica Ibope Media Quizz, dentro do intervalo etário 

entre 4 e 14 anos.227 Entanto essa não parece ter uma base científica nem metodológica muito 

clara, não se entendendo como a mais amparada juridicamente para fins dessa pesquisa. 

                                                            
224SARMENTO, Manuel Jacinto; PINTO, Manuel. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª 
modernidade. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, Ana Beatriz. Crianças e miúdos: perspectivas 
sociopedagógicas da infância e educação. Porto, Portugal: Edições ASA, 2004, p.10. 
225 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das Mídias Eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 93. 
226 Id. Ibid., p.94. 
227 Classificação feita pelo instituto de pesquisa mercadológica Ibope Media Quizz, em estudo demográfico 
encomendado pela TV Morena (afiliada da Rede Globo em Campo Grande) para formulação de seu Informativo 
de Audiência (2006). 
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Assim, em razão de uma fragilidade conceitual que não permite a estipulação mais 

técnica e científica, opta-se por entender, em linhas gerais, infância como a fase do ser 

humano que se contrapõe à ideia de “vida adulta”.  Nessa opção, a palavra infância, portanto, 

evocaria um período da vida humana, em que se observa a construção/apropriação de um 

sistema pessoal de comunicação, de signos e sinais destinados a fazer-se ouvir. 

Residiria a necessidade de firmar um termo final e objetivo para essa fase e 

caracterização desse específico período de vida do indivíduo. Optou-se, para fins desse 

trabalho, pela adoção, mais precisamente, do intervalo etário de 0 a 12 anos incompletos 

como os termos balizadores de “público infantil”. Ajusta-se, portanto, ao conceito de 

“criança” eleito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, demarcando o elástico 

entendimento de que a infância seria o ciclo de vida de oposição ao momento adulto.  

A opção por esse interregno de fase de vida coincide com estudos que analisam o 

efeito da publicidade em crianças.  Segundo eles, a capacidade de construir uma postura mais 

crítica tende a se firmar na faixa dos 12 anos. É esta a compreensão que justifica, por 

exemplo, a proibição da publicidade à criança em países como a Suécia e a Noruega.228 

Crianças antes dos 8 anos, diante de investidas midiáticas, não têm a capacidade de 

reconhecer o caráter persuasivo da publicidade. Um estudo desenvolvido em crianças 

americanas observa que “developmental differences in the comprehension of persuasive intent 

within advertisements, establishes clearly that most children younger than 7–8 years of age do 

not recognize the persuasive intent of commercial appeals”.229  230 

Essa análise chama a atenção para a necessidade de pesquisa científica nas áreas da 

psicologia e ciências sociais para se compreender melhor os impactos das mensagens 

publicitárias nas crianças. Isso poderia servir de orientação para as políticas públicas para 

conduzir uma publicidade “saudável” às mentes em formação. E chega-se à conclusão de que 

“Given the significant role played by media in the lives of the nation’s children, it is time to 

                                                            
228 MOMBERGER, Noemi F. A publicidade dirigida às crianças e adolescentes: regulamentações e restrições. 
Porto Alegre: Memória Jurídica, 2002, p. 15. 
229 KUNKEL, D. et. allii. Report of the APA task force on advertising and children: psychologicalissues in 
the increasing commercialization of childhood, 2004 Disponível em: 
<www.apa.org/releases/childrenads.pdf#search=%22FTC%20report%201978%20advertising%22>. Acesso em: 
22 maio 2017. 
230 Tradução livre: “As diferenças de desenvolvimento na compreensão da intenção de persuasão dentro de 
propagandas, estabelece claramente que a maioria das crianças menores de 7-8 anos de idade não reconhecem a 
intenção persuasiva de recursos comerciais”. 
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move forward with new academic research initiatives in this realm. The stakes are too high 

for these questions to remain unanswered”.231 

Enfim, diante da necessidade de sedimentar a compreensão do termo “publicidade 

infantil”, adere-se, para fins metodológicos desta pesquisa, à referência legal do termo 

“criança”, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. 232 

 
2.5.2 O despertar da indústria pelo público infantil: as crianças como atuais e futuras 
consumidoras 
 

Na pós-modernidade, onde os vínculos familiares não são tão mais rígidos, sendo 

“mais minados e enfraquecidos pela inversão da autoridade e da estrutura de comando”, 233 o 

público infantil assumiu uma posição de especialista em matéria de compras, conquistando o 

direito de tomar decisões nesse ambiente de consumo. 

As crianças incorporam, assim, um relevante papel econômico no mercado. Elas são, 

ao mesmo tempo, consumidoras de produtos e serviços infantis e influenciadoras das decisões 

familiares de compra. Realidade essa despertada por conta das mudanças sociais, econômicas, 

culturais e tecnológicas, conduzidas pela concepção de infância como fase humana marcada 

por características e funções bem peculiares.  

Adverte Ernesto Giglio que as crianças têm estilo, motivos e processos de decisão 

próprios. Não seriam elas, para ele, adultos em miniatura, sendo “necessário deixar de lado 

algumas teorias e pressupostos da Psicologia e da Sociologia clássica, entre os quais a 

afirmativa de que o comportamento infantil é imitativo”.234 

Essa percepção influenciou o afastamento da ideia de que a criança seria um 

indivíduo pensado exclusivamente como dependente do adulto, seja no âmbito econômico, 

seja no plano da vida familiar e escolar. Isso fez com que o mercado concedesse à criança um 

lugar especial, reconhecendo as transformações das relações entre adultos e crianças.235 E 

                                                            
231 Tradução livre: “Dado o papel significativo desempenhado pela mídia na vida das crianças da nação, é hora 
de novas iniciativas de pesquisa acadêmica neste campo. As questões  são muito relevantes para ficarem sem 
respostas”.  
232 “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
233 BAUMAN, Zygmunt. Vida Liquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 150. 
234 GIGLIO, Ernesto Michelangelo. O Comportamento do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2005, p. 105. 
235 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 173. 
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diante disso é que o público infantil passou a desenvolver o seu instinto de consumo, em 

grande medida, orientado pelas mensagens que a mídia fornece.  

Essa influência é fato que ganha relevo na pós-modernidade, principalmente diante 

da mudança na educação experimentada dentro do novo perfil de relação familiar, onde 

ambos os pais trabalham, a criança tende a ficar mais sozinha.  A presença da família é 

substituída então pela companhia das mídias, que encontram largo espaço para potencializar 

progressivamente os desejos de consumo infantil. Diante dessa realidade é que se identifica o 

aumento das investidas publicitárias para o mercado infantil, com olhos da indústria centrados 

no gigantesco e crescente retorno econômico disponibilizado por esse segmento na 

contemporânea sociedade.  

James U. McNeal, estudioso do mercado publicitário para crianças e professor do 

Curso de Marketing na Texas A&M University, destaca que as estratégias comerciais 

adotadas pelo mercado de consumo têm como alvo principal às crianças, porque: 

They are viewed as a primary market of consumers that spend their own money on 
their own wants and needs, as an influence market directing the spending of their 
parents’ money for their own benefit, and a future market for all goods and services 
that if cultivated now will provide a steady stream of new customers when they 
reach market age for a particular firm. When considered together— as primary, 
influence, and future consumers—they have more market potential than any other 
demographic group. 
Because of the realization that children possess so much market potential, they have 
become the target of producers and retailers in most consumer goods industries.236 
237 

 

A atenção despertada pelas crianças é fortalecida pelo fato de que elas não apenas 

utilizam os produtos que seus pais compram, mas também começam a manifestar seus 

próprios desejos e preferências. Deflagram, então, um processo de indução dos seus 

responsáveis a um processo de compra.  

                                                            
236 McNEAL, James. Children as consumers of commercial and social products. OPAS, January. Disponível 
em:<http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Los-ninos-como-consumidores-productos-sociales-y-
comerciales.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017.  
237 Tradução livre: “Eles são vistos como um mercado primário de consumidores que gastam seu próprio 
dinheiro em seus próprios desejos e necessidades, como um mercado de influência que orienta a despesa do 
dinheiro de seus pais para seu próprio benefício e um mercado futuro para todos os bens e serviços que, se 
cultivados agora poderá fornecer um fluxo constante de novos clientes quando atingirem a idade ideal para o 
produto de uma determinada empresa. Quando considerados em conjunto - como primário, influência e futuros 
consumidores - eles têm mais potencial de mercado do que qualquer outro grupo demográfico. Devido à 
percepção de que as crianças possuem tanto potencial de mercado, elas se tornaram alvo de produtores e 
retalhistas na maioria das indústrias de bens de consumo”. 
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Esclarece Luiz Santos que, a partir da inserção do consumidor infantil no mercado de 

consumo, há uma assunção por parte dele de três papéis importantes para as empresas. Seria o 

chamado “consumidor 3 em 1”: o consumidor atual, o promotor de consumo familiar e o 

futuro adulto consumidor.238 

No contexto dessa análise, Juliet Schor, professora de Sociologia na cidade 

americana de Boston, examinou a influência das crianças na hora de decidir o que os pais 

devem comprar. Afirma que elas seriam, muitas vezes, responsáveis pela opção de modelo e a 

cor do carro, o que se come e o que se veste em suas famílias. Segundo Schor, este poder de 

voz e de consumo das crianças em seu circuito familiar chama-se “mercado de influência”. 239 

De acordo com a pesquisadora, isso explicaria o motivo de haver, por exemplo, 

campanhas publicitárias da Ford no canal Nickelodeon, canal dedicado exclusivamente ao 

público infantil. Ou também porque em um painel administrado pela agência Griffin Bacal de 

Nova Iorque, “100% dos pais de crianças de 2 a 5 anos revelaram que seus filhos tiveram 

influência na compra de alimento e lanches rápidos”.240 

Numa perspectiva econômica, James U. McNeal salienta que crianças dos quatro aos 

12 anos influenciaram diretamente cerca de 300 bilhões de dólares em compras feitas por 

adultos em 2002, e “esse mercado influenciado pelas crianças cresce anualmente à taxa de 

20%”.241  Como aponta David Buckingham, “As estatísticas aqui [Reino Unido] são difíceis 

de comparar, mas a proporção da renda familiar destinada às crianças parece ter aumentado 

consideravelmente nas três últimas décadas”. 242 

As crianças são identificadas pelos pais como "selecionadores conscientes", já 

adaptadas e informadas por um conhecimento de que os pais, por não conseguir acompanhar 

esse mundo de informações aceleradas, não têm. Em termos simples, os pais não desfrutam do 

“conhecimento do que é atualmente obrigatório e do que é passe em termos de moda”.243  

                                                            
238 SANTOS, Luiz Cesar S dos. A Tevê como Meio de Comunicação de Massa de Modelar Crianças. Belém: 
Movendo Ideias, 2000, p.65. 
239 SCHOR, Juliet B. Nascidos para compra: Uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do 
consumismo. Tradução de Eloisa Helena de Souza Cabral. São Paulo: Editora Gente, 2009, p.19. 
240 Ibidem, p.19. 
241 MCNEAL, James U., The Kid's Market: Myths and Realities. Nova Iorque: Paramount Publishing,1999, 
p.30. Tradução livre. 
242 BUCKING HAM, David. Crescer na era das Mídias Eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 97. 
243 BAUMAN, Zygmunt. Vida Liquida, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 149. 
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As crianças são cada vez mais consultadas quando os pais têm de tomar uma decisão 

na realização de relações jurídicas consumeristas. Evidencia-se que a despeito de outrora, 

estes últimos não mantêm preservada confiança no seu próprio julgamento sobre a adequação 

de suas escolhas para o filho. É nesse mote que a publicidade faz esse papel de forma 

assertiva, projetando informações no inconsciente das crianças, que, em cadeia, repercutem 

como agentes influenciadores dos pais.  

Por essa razão é que ganha espaço, por exemplo, uma estratégia publicitária que se 

vale do fator amolação (“nag factor”). Essa técnica pode ser definida como “an indirect path 

beginning with promotional activities influencing children, who then request that their 

arent(s) buy the product, followed by the parent(s) making the decision and/or purchase”.244  

A publicidade consegue induzir os filhos a pedir de modo insistente aos pais a 

compra do objeto que fora introjetado pelas mensagens midiáticas. Trata-se de uma clara 

demonstração da vulnerabilidade da criança diante das artimanhas da sociedade de consumo. 

Estudo comprova que de 20% a 40% das compras seriam evitadas sem não fosse a pressão 

das crianças.245 

É por conta dessa estratégia que se identifica com frequência o uso pela criança de 

argumentos do tipo que “viu o produto na televisão”, ou de que “um colega já possui o 

produto”, ou mesmo de “pedir o produto como recompensa por fazer tarefas escolares”. A 

publicidade serve, assim, de instrumento para “ajudar” as crianças a pedir com mais eficiência 

aos pais. Uma justificativa curiosa da criança, relatada pelos executivos da Western Media, 

para o seu pedido foi a de: “Mommy, I need the Barbie Dreamhouse so Barbie and Ken can 

live together and have children and have their own family."246 

Além de influenciar os pais, as crianças também são consumidores diretos de 

produtos. Conforme relatado por Bauman, exemplificando a frenética avidez infantil por 

consumir, descobriu-se que, a partir de uma pesquisa desenvolvida dentro de uma entidade 

educacional beneficente, crianças de apenas sete anos não só querem ter seus aparelhos 

                                                            
244  Tradução livre: “Um caminho indireto que começa com as atividades promocionais que influenciam as 
crianças, que então pedem que seus pais comprem o produto, o que é seguido pelos pais que têm o poder de 
decisão e compra”. In: Bridges, Eileen; Briesch, Richard A. The ‘Nag Factor’ and Children’s Product 
Categories. International Journal of Advertising, 25(2), 2006,157-187.  
245 Estudo realizado em 1998 pela Werstern International Media, Century City e Lieberman Research sobre a 
teimosia infantil, cujo objetivo era ajudar as empresas na doutrinação de crianças.  
246 Tradução livre: Mãe, eu preciso da casa dos sonhos para que Barbie e Ken possam viver juntos e ter filhos e a 
sua própria família".  In: LINN, Susan. Consuming Kids: The Hostile Takeover of Childhood. Anchor Books 
2004, p. 33. 
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celulares privativos como também os últimos sucessos em toques sonoros e os joguinhos 

eletrônicos da última moda para acompanhá-los.247  

Com base nesses dados, parece correto afirmar que o papel do público infantil, diante 

dessas possibilidades que oferece para a economia, cresce intensamente dentro da sociedade 

de consumo. Amparando essa constatação, a partir de dados estatísticos, encontram-se em 

alguns trabalhos americanos dados que comprovaram que “Children 12 years or younger in 

the United States controlled the spending of $28 bilion in 2000”. E “similar trends found in 

European countries. The figures for other countries are equally impressive”.248  

O poder de consumo das crianças, ainda que por meio dos pais, cresce 

assustadoramente. Esta foi a constatação a que chegou um estudo quando identificou “in 

1990, a ten-year-old boy received an average weekly allowance of $8.50 a week whilst ten 

years later, in 2000, the equivalent average weekly allowance was $16.90”.249 O aumento, 

diante desse dado, é sensível, e corresponde à proporcionalidade do interesso midiático pelas 

crianças consumidoras. 

O resultado de tudo isso é que, dentro da sociedade de consumo, “a criança é elevada 

ao status de cliente, isto é, um sujeito que compra, gasta, consome e, sobretudo, é muito 

exigente”.250  Isso fez com que o mercado se moldasse a ela, em nome de formar, desde cedo, 

um cliente fiel. Percebe-se uma nova ênfase na criança: “hoje as crianças estão sendo cada 

vez mais visadas diretamente como consumidoras elas próprias, e não mais como um meio de 

atingir os pais”.251 

Não seria por outra razão que se encontram carrinhos de supermercados em tamanho 

pequeno, shoppings dedicados somente a crianças, espaços destinados para festas, o 

                                                            
247 BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 54. 
248GUNTER, Barrie, ET AL., Advertising to children on tv: content, impact, and regulation. 
London:Routledge, 2004, p.65. Tradução livre: “Entre os anos de 1990 e 2000, o montante de dinheiro gasto 
com crianças dobraram. Em 2000, as crianças de 12 anos de idade e representaram US $ 28 bilhões em gastos 
pessoais e influenciaram US $ 250 bilhões nas despesas familiares”. 
249  Tradução livre: “Em 1990, um menino de dez anos recebeu uma média de subsídio semanal de US $ 8,50 por 
semana, enquanto dez anos depois, em 2000, a média equivalente semanal foi de US $ 16,90”. In: LAWLOR, 
Margaret-Anne; PROTHERO, Andrea. The Established and Potential Mediating Variables in the Child’s 
Understanding of Advertising Intent: Towards a Research Agenda. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1362/0267257022683659?scroll=top&needAccess=true>. Acesso 
em 26 jun. 2017. 
250 JOBIM e SOUZA, Solange. Subjetividade em questão: a infância como crítica da cultura. 2.ed. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2005, p. 107. 
251 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das Mídias Eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p.97. 
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“reconhecimento” do seu lugar privilegiado de ser protagonista e espectador dos anúncios 

publicitários.252  

Compreendendo a sua condição privilegiada de consumidora atual, sua importância 

no processo de fidelização das marcas e o poder de influência da criança sobre as compras da 

família, a publicidade investe também no uso da imagem infantil para promover seus 

produtos. 

A consequência do despertar econômico pelas crianças e adolescentes e que se fez 

surgir um ramo específico de marketing infantil e a intensificação da publicidade dirigida a 

este segmento.  As crianças hoje são “bombardeadas com mensagens a partir do momento em 

que se levantam de manhã até o instante em que vão para a cama à noite”. 253 Essa realidade 

de valorização do potencial de consumo da criança é muito clara dentro do mundo 

globalizado, onde a sociedade de consumo dita o estilo de vida de grande parte das 

populações mundiais. 

No caso particular do Brasil, identifica-se sem dificuldades o desenvolvimento desse 

processo há alguns anos, trazendo alterações relevantes nos modos de se enxergar e 

compreender a infância. Em conformidade com este processo globalizado e associado 

fortemente à força do mercado brasileiro infanto-juvenil, “a publicidade transforma crianças 

em vorazes consumidores, com implicações na definição das grades de programação 

televisiva”.254 

O que se revela preocupante nesse cenário é que as práticas consolidadas pelas 

técnicas publicitárias acabam por aproximar crianças e adultos enquanto clientes. Dispensam 

tratamento semelhante ao público infantil em comparação ao que é dado aos jovens e aos 

adultos. 

A atenção dirigida às crianças como consumidores sugere, nesse contexto, a 

necessidade de uma estrutura protetiva que minimize, nessa idade de formação da criança, o 

impacto que é suportado em aparente patamar de igualdade com os adultos. Ou seja, evitando-

se que indivíduos em momentos tão distintos na sua formação sejam postos em níveis de 

tratamento idêntico. É imperioso, portanto, que refletir sobre a necessidade do público infantil 

ser submetido a uma preparação, num gradativo processo, para esse papel desde o berço. À 

                                                            
252  GONDRA, José Gonçalves. História, infância e escolarização. Rio de Janeiro:7letras, 2002, p.159. 
253 SAMPAIO, Inês. Televisão, publicidade e infância. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2000, p. 193. 
254 SAMPAIO, Inês. Televisão, publicidade e infância. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2000, p. 16. 
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vista dessa constatação releva-se o estudo de que maneira essa formação deve ser conduzida 

pelo Estado e pelas famílias.  

A questão da proteção do público infantil diante da publicidade é, portanto, um 

elemento relevante nesse contexto de preparação ao consumo. Não se pode ignorar que a 

publicidade constitui um elemento no interior da esfera do consumo. É ela que engendra 

situações nas quais o público infantil e adolescente é estimulado a conviver com marcas, 

produtos, apresentadores e personagens, “extrapolando, em muito, o instante específico no 

qual eles vêem/ouvem os apelos publicitários”.255 

Diante essa razão que McNeal chega, em território americano, a uma constatação 

clara: 

Being a consumer in our nation is a right. Being a marketer is a privilege. It is the 
marketer that must be licensed, not the consumer. Children have a right to be 
consumers in spite of some inadequacies - their limited abilities, their limited 
knowledge, and their clumsiness. If business chooses children as a target market, 
whether current, future or influential, it assumes the responsibility in general for 
acknowledging their inabilities.256 

Pondera, ainda, que: 
 

The plain fact of the matter is that something needs to be done to improve the 
marketing-child consumer connection. A strong relationship is a good thing for 
marketers - it means sales and profits now, and even greater sales and profits in the 
future. It is a good thing for children - it provides enormous input to their consumer 
socialization process as well as current satisfaction from products and their purchase 
of them. But no one should forget that children, particularly those under eight, are 
vulnerable to commercial abuses. Marketers have been shown to be abusive to 
children far too many times for their good will to be assumed.257 

 
 

Em resumo, na contemporânea ordem social, intitulada como sociedade do consumo 

ou de consumidores, as crianças ganham um lugar na economia pois “seu status agora é de 

                                                            
255 SAMPAIO, Inês. Publicidade e infância: uma relação perigosa. In: VIVARTA, Veet (coord.). Infância e 
consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília: ANDI; Instituto Alana, 2009, p. 18. 
256 Tradução livre: “Ser um consumidor em nossa nação é um direito. Ser um comerciante é um privilégio. É o 
comerciante que deve ser licenciado, e não o consumidor. As crianças têm o direito de ser consumidoras apesar 
de algumas inadequações - suas habilidades limitadas, seu conhecimento limitado, e sua falta de jeito. Se as 
empresas escolhem as crianças como um mercado-alvo, seja atual, futuro ou influente, assume a 
responsabilidade em geral por reconhecer suas inabilidades”. In: <http://www.medialit.org/reading-room/savers-
spenders-how-children-became-consumer-market>. 
257  Tradução livre: “O simples fato da questão é que algo precisa ser feito para melhorar a conexão do 
consumidor marketing-filho. Um relacionamento forte é uma coisa boa para os comerciantes - significa vendas e 
lucros agora, e ainda maiores vendas e lucros no futuro. É uma coisa boa para as crianças - fornece enorme 
contribuição para o processo de socialização do consumidor, bem como a satisfação atual dos produtos e sua 
compra. Mas ninguém deve esquecer que as crianças, particularmente as menores de oito anos, são vulneráveis a 
abusos comerciais. Os comerciantes mostraram-se muitas vezes abusivos em relação às crianças, de modo que 
não se poderia pressupor a sua boa vontade perante elas. 
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cliente que opina, exige e consome, não necessariamente dependente do adulto”.258 E a 

transformação das crianças em consumidores ocorre independentemente da condição social 

ou econômica.  

Portanto, a regra na sociedade de consumidores é que todos dela devem fazer parte, 

pois na sua essência “o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito 

e um dever universal que não conhece exceção”.259 E a criança não teria como fugir desse 

papel já programado para ela desde cedo. Resta apenas refletir de que sorte e intensidade essa 

posição de consumidor afeta a sua formação como indivíduo. Ao lado dessa reflexão também 

caberia o debate quanto ao papel do Estado em minimizar as repercussões deletérias 

projetadas pela mídia. 

 

2.5.3 A projeção dos efeitos dessa sociedade de consumo sobre o público infantil  
 
 

A velocidade das transformações tecnológicas tem desencadeado significativas 

alterações não somente nos modos de produção, da economia, da cultura, da arte, mas 

também no estilo de vida. As crianças, dentro desse ambiente, sofrem grande impacto na 

contemporaneidade, caracterizada pelas relações de produção e de consumo permeando 

fortemente as interações sociais. David Buckingham chega a afirmar que “o principal lugar de 

lazer das crianças foi deslocado dos espaços públicos (como as ruas), para os espaços 

familiares (a sala de estar) e daí para os espaços privados (o quarto de dormir)”. 260 Com essa 

realidade, as tecnologias e a internet têm atingido um público cada vez mais jovem. 

É perceptível que todo ambiente criado pela Sociedade de Consumo, delineada 

anteriormente, tem projetado grandes mudanças nas relações estabelecidas entre adultos e 

crianças.  O tempo compartilhado entre pais e filhos é cada vez mais escasso, pois trabalha-se 

cada dia mais para o aumento do poder aquisitivo e a força de consumo.  

A mulher é conduzida a dar uma contribuição significativa à fatia produtiva da 

economia, ausentando-se do convívio mais intenso com os filhos. No Reino Unido, por 

                                                            
258 SOUZA JUNIOR, José E. Gomes de; FORTALEZA, Camila H. Gazal; MACIEL, Josemar de Campos. 
Publicidade Infantil: o estímulo à cultura de consumo e outras questões. In: VIVARTA, Veet (coord.). Infância 
& Consumo: Estudos no campo da Comunicação. ANDI; Instituto Alana: Brasília, 2009, p. 22. 
259 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed, 2008, p.73. 
260 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das Mídias Eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 105. 
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exemplo, a “proporção de mulheres trabalhadoras aumentou significativamente, subindo da 

metade das mulheres casadas e com filhos para dois terços delas entre 1979 e 1994”.261 

E esse distanciamento entre pais e filhos é realidade até mesmo nas famílias 

nucleares tradicionais, onde as crianças passam cada vez mais tempo em instituições que 

oferecem alguma forma de cuidado. “E é menos provável que as crianças tenham irmãos que 

lhes façam companhia”, pois as famílias estão sendo reduzidas.262 

Enfim, a família se reúne e interage cada vez menos. Todo esse cenário propicia às 

crianças excesso de tempo disponível às mídias. E é aí que o perigo se instala. Esse 

afastamento familiar é ruim para a formação da criança, “but for the marketing industry they 

were a gold mine because they were home alone watching television”.263  

As novas tecnologias, o consumo e a influência da mídia assumem o poder de 

construir os modelos sociais na contemporaneidade. O universo infantil passa a ser 

interpelado por apelos consumistas, que acabam, pelo seu conteúdo, determinando 

sensivelmente a construção da identidade infantil.264 

E ainda que as crianças não tenham um desejo latente de consumo, elas, logo que 

ingressam na sociedade marcada pelo consumismo, tornam-se automaticamente um alvo 

convidativo ao apelo da publicidade. Isso é claramente percebido no crescimento de produtos 

e serviços destinados às crianças: lojas voltadas para bens de consumo possuem sessões 

dedicadas exclusivamente a produtos de bebês e crianças, “com diversos tipos e cores de 

berços e mobiliário, roupas, sapatos, brinquedos, jogos e acessórios infindáveis”.265 

Essa investida midiática repercute significativamente na vivência da criança, já que o 

público infantil se defronta, muito facilmente, com um complexo mundo de novas 

informações, por meio do qual se materializa a publicidade. Esta, inserida dentro do ambiente 

da sociedade de consumo, é potencializada, multiplicando-se com o fluxo de mensagens e 

                                                            
261 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das Mídias Eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p.95. 
262 ibidem, p. 96. 
263 Entrevista concedida por Susan Linn, com o título: “Commercializing Childhood”. Disponível em: 
<http://www.consumingkids.com/multinationalmonitor.pdf>. Acesso em 26 jun. 2017. Tradução livre: “Mas 
para a indústria de marketing eles são uma mina de ouro e estão sozinhos em casa assistindo televisão”. 
264 SCHMIDT,Saraí; RIGO, Carolina. Filhos da sociedade de consumo: estratégias de diálogo com a criança-
cliente. Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 33, p. 174-186, maio/ago. 2015. 
265 SILVA, Karen de Cássia A [de]formação da infância na sociedade de consumo: o merchandising na 
telenovela Carrossel do SBT / Karen de Cássia Silva. Dissertação – Universidade Federal de São Carlos.  São 
Carlos : UFSCar, 2016. 174 p.  
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dados. Muitos são os instrumentos de dispersão da publicidade, tais como computador e o 

celular, e diversas mídias eletrônicas. 

O mercado, atento ao potencial econômico desse segmento, passa a explorar esse 

convívio com os instrumentos midiáticos, tentando assim conquistar cada vez mais esses 

novos e valorizados consumidores. A cultura do consumo agiganta-se com essa adição e dá 

outro status à infância: a criança passa a ser vista como consumidora, com respectivas 

vontades e desejos próprios de consumo.  

Com tudo isso, o “consumismo induzido pela publicidade e programação que atinge 

público infantojuvenil deseduca quando estimula conduta de adesão ao prazer aqui-e-agora, 

acima de qualquer reflexão de razoabilidade”. E assim “Incute, pela mesma lógica do prazer 

pessoal imediato, cultura individualista, alheia à vivência de valores de solidariedade”. 266 

Nessa atuação de incitação ao consumo, a publicidade projetada pelas mídias não 

influencia as crianças apenas em relação ao comportamento de compra, mas também em 

relação a suas atitudes, conhecimentos, valores e aquisições. Identifica-se, nessa sociedade 

midiática e imagética, até mesmo uma articulada investida à autoridade do adulto, 

questionando o lugar de condução da vida da criança que ocupou outrora.267 “Hoje, ao 

contrário, as crianças demonstram muito menos reverência diante dos que estão em situação 

de autoridade”.268 

Por tudo isso, a organização do cotidiano pela mídia, a partir desse poder de domínio 

de informações, na sociedade de consumo, altera as crianças em suas relações intersubjetivas 

a partir das influências que a mídia e a cultura do consumo exercem sobre elas.269 E a 

publicidade avoca o poder de influenciar a personalidade e identidade das crianças.  

A preocupação quanto a elas é relevante, já que se a publicidade, como instrumento 

condutor do consumo, tem poder de mudar o comportamento de adultos, com opiniões e 

valores formados, imagine quando se trata de crianças. É por esse motivo que se diz que “a 

                                                            
266 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Direitos das crianças e do adolescente em face da TV. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 163. 
267 GUNTER, Barrie; FURNHAM, Adrian. As crianças como consumidoras: uma análise psicológica do 
mercado juvenil. Tradução de Aurora Narciso. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 207. 
268 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das mídias eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 41. 
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 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
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influência causada pela peça publicitária se torna integrante da parte valorativa e moral de 

suas vidas, o que pode não apenas modificar seus comportamentos, como também, pode 

alterar suas percepções da realidade”.270  

Trazendo a contexto os postulados de Bauman e Baudrillard, pode-se identificar uma 

primeira e explícita repercussão comportamental nas crianças da contemporaneidade: elas são, 

desde cedo, “treinadas” a não estabelecerem relações duradouras com seus objetos. São 

levadas, assim como os adultos, a criarem novos desejos em busca de sua satisfação.  

Esse comportamento é bem perceptível na teoria de Bauman, que enxerga no 

consumismo uma forma de renegociação do significado do tempo. Segundo ele, a sociedade 

deixaria a opção pela segurança do futuro, entregando-se ao prazer do imediato. Desperta-se, 

como suporte existencial da sociedade de consumidores, a pressa de compra fomentada pelo 

impulso de adquirir e descartar.  

Tal peculiaridade se reproduz ostensivamente na relação das crianças com os seus 

brinquedos. Estes têm um destacado papel de fazer nascer nas crianças o comportamento de 

sujeito pensante, por meio da imaginação que ela atribui sentido ou sentidos aos objetos. Diz 

Tizuko Morchida Kishimoto que o brinquedo “é o estimulante material para fazer fluir o 

imaginário infantil”. Sempre foi, portanto, um instrumento importante para o 

desenvolvimento do ser humano.271 

Nesse ambiente promovido pela pós-modernidade afasta-se o sentimento de que os 

brinquedos acompanhariam um representativo período da vida da criança. Supera-se o que era 

determinante na sociedade chamada por Bauman de “produtora”, onde o brinquedo era tratado 

como um instrumento de apego e de exercício de vínculo afetivo.  

Visualiza-se, contemporaneamente, que se o brinquedo parou de funcionar é com 

muita naturalidade descartado. Opta-se, instantaneamente, pela compra de um outro, que 

provavelmente será ainda mais atrativo. É de se indagar qual criança iria preferir algo 

quebrado, atrasado ou já não tão interessante perante o seu círculo de amizades, quando há a 

possibilidade de ter um novo e mais “moderno”, fácil e rapidamente disponível posto no 

mercado.  
                                                            
270 SCHUCHOVSKI, Lays Novaes; PONCIO, Ana Gabriela Rangel; SANTOS, André Filipe Pereira Reid dos. O 
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Revista Panóptica. n.23, março 2012, p. 89. 
271 KISHIMOTO, 2008 KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 
São Paulo: Cortez, 1996, p.50. 
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Essa realidade fomenta a descartabilidade e obsolescência crescentes dos produtos, 

fazendo-se surgir novas marcas e produtos. Provoca-se, assim, um excesso de ofertas que vai 

repercutir no universo da criança e na sua personalidade de administrar tantas opções postas 

aos seus sentidos ainda sem maturidade. Com isso é naturalmente estimulada a uma postura 

compulsiva de consumo. 

No ambiente escolar esse fenômeno é bem caracterizado. As crianças buscam 

usufruir ao máximo, da forma que podem e conseguem, o que o momento imediato oferece, 

no movimento reconhecido por Bauman como o “agorismo”. Os brinquedos transformam-se 

em produtos saciadores de efêmeras necessidades, com períodos de uso cada vez mais breves. 

E influenciadas por outros infantes, diante dos objetos, desejos e identidades, elas 

passam a atuar como uma espécie de “vírus mutante”.  Uma criança vai “contaminando” outra 

com práticas aprendidas na mídia. Rapidamente surgem, nessa integração, outros objetos a 

substituir do que a criança desfruta. É nesse sentido que elas são o próprio vírus que 

provocaria a “mutação” nelas mesmas e em seus colegas.272 273 Esse contexto parece bem 

amoldado ao que Baudrillard chama de permutas que selam a integração do grupo.274  

Exsurge um comportamento marcante do consumidor, segundo Bauman, dentro da 

atual sociedade: a capacidade de esquecimento, de não manter o interesse em um determinado 

artefato ou prática por muito tempo. Abrevia-se, assim, o desfrute da criança com seu 

brinquedo diante da “necessária” temporalidade dos objetos que se ampara no excesso e no 

desperdício promovido e ofertado às crianças. 

Por esse motivo é que no atual modelo de sociedade, onde se destacam a tecnologia e 

informação, os produtos entram e saem de moda com muita agilidade, criando um sentimento 

de insaciabilidade inclusive nas crianças. Utiliza-se do “obsoletismo planejado”, onde as 

                                                            
272 MOMO Mariangela; COSTA, Marisa Vorraber. Crianças escolares do século XXI: para se pensar uma 
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indústrias renovam os produtos com detalhes quase imperceptíveis induzindo o consumo dos 

“novos” produtos e descarte dos velhos.275 

A internet e as novas tecnologias fomentam esse desapego. Pessoas e objetos que 

incomodam são facilmente descartados. Um rápido toque do mouse do computador é 

suficiente para “desfazer a amizade” no Facebook, e determinada pessoa deixa de “existir”. E 

assim, desde cedo, as crianças inserem-se nas redes sociais e sabem que podem fazer e 

desfazer relações de amizade quando quiserem. Noutras palavras, “elas aprendem a 

“descartar” pessoas, como fazem com seus objetos”.276 

É por isso que a estimulada descartabilidade dos objetos de consumo, dentre eles os 

brinquedos infantis, tende a projetar efeito nos laços afetivos das crianças, que serão 

desestimuladas ao estabelecimento de relações mais sólidas e profundas. Instituições como 

família, religião, estado, perderam a credibilidade e tornaram os relacionamentos “líquidos”, 

sob o enfoque da teoria de Bauman.  

Esse repercutido efeito probabiliza que as relações interpessoais dos futuros adultos 

sejam marcadas pela superficialidade, consumismo e pelo rápido descarte.277 E assim, 

segundo Bauman, na “era da liquidez”, o ser humano se despersonaliza e adquire o estatuto de 

coisa a ser consumida, para em seguida ser descartada. Os relacionamentos a cada dia duram 

menos e os vínculos escorrem pelos dedos como o faz a água. 

Um dado objetivo que comprova a projeção dessa cultura do descarte no público 

infantil é que, conforme relata Bauman, a própria fabricante da boneca “Barbie”, a Mattel, no 

ano de 1996 conseguiu um número elevado de vendas dessas bonecas, quando passou a 

oferecer desconto na compra da próxima Barbie se, as crianças devolvessem para a loja a 

boneca que já estava usada.278 

Outro aspecto que se destaca frente à relação das crianças com seus brinquedos é o 

da transformação do brinquedo em produto industrializado. Para muitos isso seria repercussão 
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do distanciamento entre pais e filhos, que tiraria a participação dos mesmos na construção do 

objeto do brincar. A indústria atrai esse papel de forma rápida e significativamente atrativa.279 

Os brinquedos pós-modernos, porém, são criados com utilizações limitadas pelos 

seus manuais. Trazem, assim, as próprias regras do brincar. O objeto faz tudo sozinho, sem 

ajuda do dono, ao invés de estimular a criatividade da criança para manipulá-lo e encontrar 

finalidades diferentes daquelas escritas na embalagem e manual. Perderiam as crianças a 

liberdade e a autonomia de criar seu próprio mundo, promovendo também sua 

homogeneização, bem enxergada por Baudrillard. 

Essa peculiaridade do brinquedo na pós-modernidade enfraquece o desenvolvimento 

de ação criativa sobre esse objeto de consumo, pois esse vem pronto e acabado. O reflexo 

disso é que o avanço tecnológico limita a criança à condição de apenas proprietário do 

brinquedo. 

E por essa razão é que se diz que a força da técnica e da tecnologia no mundo da vida 

contemporâneo tem, de certo modo, “adestrado” a criatividade das crianças ao uso 

tecnológico desde cedo. Em resumo, a criança só é considerada criativa e moderna se souber 

usar tecnologia.280  

Outro aspecto relevante desse tipo de brinquedo, particularizado na sociedade 

contemporânea, é a condução da criança a um futuro estereotipado do mundo adulto. Não 

valoriza o presente e o viver da fase etária da condição.281 Bonecas como a Barbie, citada por 

Bauman como exemplo do rápido descarte, mistificaria o papel feminino como mãe e mulher, 

desejada, sedutora e extremamente vaidosa. O que justifica o glamour, cores e acessórios no 

universo do brinquedo. A boneca acaba sendo a representação do que a criança quer ser 
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quando adulta, sendo fortemente marcada pela linguagem estabelecida durante o brincar com 

a Barbie.282 

Uma outra peculiaridade do comportamento das crianças no trato de seus brinquedos 

é o enfrentamento de inconveniências advindas do seu manuseio. É perceptível que quando 

não conseguem superar algum obstáculo ou tem dificuldades em manipular algum deles são 

estimuladas a descartá-los, ao invés de buscar alternativas para a superação das dificuldades.  

Os brinquedos modernos não incentivarem a imaginação com os “antigos”, tais como blocos, 

material de arte, bonecas e bicho de pelúcia sem chips e conexões com meios de 

comunicação. A razão é que esses poderiam ser usados inúmeras vezes e de diversas 

maneiras, diminuindo a necessidade de gastar dinheiro com brinquedos novos, o que de modo 

algum é interesse da sociedade de consumo.  

Conforme já anunciado por Bauman, os indivíduos na sociedade de consumo têm 

muita dificuldade de lidar com as frustações. Estas, aliás, são produtos da própria sociedade 

de consumo, que as utilizam, de maneira incessante, como fomento à cultura consumista. Por 

essa razão as crianças são desde cedo levadas a enfrentar as suas decepções, dificuldades e 

frustações a partir do descarte e do consumo de um novo objeto. 

Nessa perspectiva de superação de frustações, a publicidade tem assumido o papel de 

promover a ideia de que existe sempre alguém “preocupado” em realizar seus sonhos. Quando 

se trata do público infantil essa repercussão, já tão presente nos adultos, pode ser ainda mais 

negativa. Cria-se, a partir dela, uma ilusão nas mentes, ainda em processo de 

amadurecimento, de que o consumo é elaborado como instrumento de realização de seus 

sonhos. Não se pode desconsiderar que as crianças ainda não conseguem separar a 

imaginação da realidade.283 

E diante dessa ideia criada sob a égide do consumo individualista, há uma propensão 

de que se tenha cada vez mais cidadãos, hoje e amanhã, estressados em razão da frustração 

pelo não alcance do prazer que os produtos consumidos ofereciam, interessados apenas em ter 
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seus desejos realizados e sem um pensamento crítico sobre a sociedade e, portanto, relações 

líquidas e simuladas.284 

A publicidade e a sociedade de consumo, como apontado por Bauman e Baudrillard, 

também atuam dando uma falsa impressão de igualdade entre as pessoas. Para elas não são 

relevantes fatores como idade, gênero, tampouco distinções de classe. Não se deixa de lado 

sequer as pessoas menos favorecidas, que são seduzidas a gastar o pouco que possuem com 

consumo desnecessário. Tudo a pretexto de se evitar uma “humilhação social” e reforçar a 

condição de indivíduo. Conforme explica Bauman. “A relação tradicional entre necessidades 

e sua satisfação é revertida: a promessa e a esperança de satisfação precedem a necessidade 

que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas e atraentes que as necessidades 

efetivas”.285 

Quando se projeta esse efeito isonômico no público infantil, percebe-se que nessa 

busca da criança pela sua autoafirmação e igualdade diante dos colegas, passa a exigir de seus 

pais produtos muitas vezes caros e de aquisição dificultosa pela família. Tal imposição social 

provoca atritos familiares e, sobretudo, uma vida muito mais competitiva em busca de um 

“valor maior” diante da sociedade de consumo.286  

Incentiva-se, na sociedade de consumo, cada vez mais a individualização das 

crianças dentro do convívio familiar, aproximando-as ainda mais dos desejos de consumo. E 

nesse sentido a publicidade vende a ideia de que a melhor forma de satisfação pessoal e 

felicidade dos indivíduos está em “consumir” algo. Tudo isso atrelado ao hábito de consumir 

por consumir e descartar logo em seguida.  

Os brinquedos, até mesmo os mais sofisticados, nessa perspectiva, são descartados 

diariamente por outro dito mais moderno, projetando nesse outro brinquedo a imagem da 

felicidade que, propositalmente, nunca é encontrada. Por isso é fácil visualizar na rotina da 

criança que ao se ganhar um brinquedo é despertada uma felicidade instantânea. Porém, no 

dia seguinte esta é sumariamente transferida a outro brinquedo que foi apresentado em alguma 

nova publicidade de TV. 
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Além de entenderem o consumo como uma forma de realização dos sonhos e 

desejos, com um constante sentimento de insaciabilidade, as crianças da sociedade de 

consumo são estimuladas a sentir a necessidade de consumir como atalho à integração de 

determinado grupo social; ou seja, são desde cedo despertadas a uma preocupação com seus 

status. 287 “Marcas” são lhes apresentadas desde muito cedo e consequentemente, desde a 

infância, é possível se observar a exclusão e a inclusão social com base no que as crianças 

consomem.288 

A publicidade assume, portanto, a força de determinar às crianças os padrões sociais. 

E não o faz ao seu bel prazer, mas ela resgata tendências no cenário social, selecionando e 

conferindo visibilidade às imagens segundo sua intencionalidade específica.289 Esse seria o 

motivo pela qual as crianças crescem tendo como referência as grandes modelos, atrizes, 

cantoras que estão dentro do padrão de beleza e competência estipulados pela mídia. O 

brinquedo que simboliza essa marca da sociedade de consumidores é, mais uma vez, a própria 

boneca “Barbie”, estabelecida como padrão de beleza. Desde a infância convive-se como a 

ideal de beleza, aprendendo-se que o corpo é um objeto de consumo.290 

Como ressalta Marcondes Filho, “a publicidade trabalha com modelos: de beleza, de 

sensualidade, de elegância, de cor, de jeito de falar, de andar, de se alimentar, de namorar, 

enfim, modelos para todas as situações da vida.291 E a consequência dessa formulação 

midiática no público infantil é o afastamento das relações de crianças em desconformidade 

com os padrões de beleza. Provoca-se exclusão social das crianças pelo simples fato da não 
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convergência delas com as mensagens e imagens trazidos pela publicidade. Dessa exclusão do 

“diferente” é que hoje se é comum a divulgação de situações rotuladas de bullying.292 

As instituições comerciais, diante de tudo isso, convolam-se em “professoras do 

novo milênio”, oferecendo um “currículo cultural” específico ao público infantil. E nesse 

papel a publicidade, sob a égide do entretenimento ingênuo, tematiza os conceitos e as 

práticas mais essenciais ao ser humano.293 Esse fenômeno ocorre de tal modo que a lógica 

mercantil invade os mais diversos territórios da vida humana, definindo modelos corporais e 

comportamentais. 

Pode-se concluir pelo inegável impacto das transformações sociais trazidas no 

despertar da sociedade de consumo. A criança é especialmente atingida por esses efeitos, 

pondo-se em risco um desenvolvimento adequado a indivíduo em particular momento de 

fragilidade. O fluxo facilitado favorece a diluição de fronteiras entre estes mundos do adulto e 

das crianças. E o resultado disso é que se a realidade do mundo adulto, tais como assassinatos, 

consumo de drogas, práticas sexuais, etc., foi sistematicamente sendo afastada do público 

infantil, a presença das mídias eletrônicas muda este cenário. O convívio como esse tipo de 

instrumento de informação reconduz a criança a um mundo que lhe fora intencionalmente, 

para sua proteção, suprimido. 

Tais consequências são sensíveis e comprovadas até mesmo de modo empírico pelos 

pais mais atentos e informados. As projeções e técnicas publicitárias desenvolvidas de 

maneira cada vez mais efetiva e avançada expõe ainda mais a caracterizada condição de 

hipervulnerabilidade do público infantil. Por essa razão é que a temática da regulação da 

publicidade infantil carece de discussão e debate, o que rendeu ensejo ao desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

Enfim, aqui foram abordadas apenas algumas ilustrativas implicações 

comportamentais provocadas pela publicidade dirigida ao público infantil. Bem se sabe que 

são muitas as repercussões sociais e existenciais suportadas pelas crianças dentro desse 

momento social, em que todos os indivíduos são conduzidos à condição de consumidores.  

 

                                                            
292 Bullying - palavra em inglês que é usada com o sentido de zoar, gozar, tiranizar, ameaçar, intimidar, humilhar, 
isolar, perseguir, ignorar, ofender, bater, ferir, discriminar e colocar apelidos maldosos. 
293 STEINBERG, Shirley, KINCHELOE, Joe (Org.). Cultura infantil: a construção corporativa da infância. 
Tradução George Eduardo Japiassú Brício. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 330. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O IMPACTO DA PUBLICIDADE E DO 
AMBIENTE DA SOCIEDADE DE CONSUMO SOBRE O PÚBLICO INFANTIL  

 

No século XXI, diante do ambiente promovido pela sociedade do consumo, percebe-

se o rompimento da pós-modernidade com vínculos e compromissos sólidos. Este rótulo de 

“sólido” é adotado por Bauman como oposição à fluidez dos tempos atuais. O sociólogo há 

muito tempo vem pregando e defendendo a necessidade de questionamento quanto aos efeitos 

da liquidez da contemporaneidade sobre os novos sujeitos na pós-modernidade. 

Os sujeitos insertos na atual sociedade de consumo são desenvolvidos em um mundo 

ofertado pelos instrumentos midiáticos. Nessa diversidade de meios de comunicação surgem 

musicais, desenhos, programas infantis etc. Todo esse conteúdo chega com muita facilidade e 

rapidez às crianças, notadamente, por meio da televisão. Nela, em seus “curtos” intervalos 

entre os programas, aparecem cheios de produtos e novidades infantis despertando ainda mais 

o desejo pelo “ter”. 

A imagem adotada pela mídia se torna contemporaneamente instrumento poderoso e 

fomentador da lógica consumista. Adultos e crianças são cotidianamente seduzidos por 

imagens veiculadas pela televisão, outdoors, panfletos, jornais, revistas, internet etc. E é assim 

que a formação do pensamento, seja o infantil ou o adulto, está sendo guiado pela intervenção 

midiática. 

Em posição de maior vulnerabilidade, a criança sofre a influência que induz a 

fixação por “prazeres sensíveis, em nível que perturba a dedicação humana a valores éticos e 

sociais, a ideais, e seu comprometimento com tais”. De outro lado, “o processo de castração 

de maturidade, e infantilização dos afetos, a pessoa chega à idade adulta incapacitada para 

agir de modo plenamente livre”.294 

Como adverte Antonio Jorge, a “publicidade muitas vezes visa o salto da atração 

para a decisão, sem a intermediação do questionamento quanto à autêntica necessidade de 

determinado bem material dentro de um plano maior de realização pessoal”. Concluindo que 

“quanto mais condicionado pelos prazeres e menos profunda a capacidade de reflexão, melhor 

fica o consumidor para o sistema consumista”.295 

                                                            
294 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Direitos das crianças e do adolescente em face da TV. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 173 
295 Id. Ibid., p. 165. 
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Em um trabalho realizado pelo psicólogo Walter Mischel, conhecido popularmente 

como “teste do marshmallow”, ou no original “Stanford Marshmallow Experiment” referido 

na obra de Richard Thaler, “Comportamento Inadequado: A Construção da Economia 

Comportamental”, um aspecto interessante pode ser extraído para a presente pesquisa.  

De um modo muito resumido, o teste consistia em oferecer a crianças duas 

possibilidades diante dos marshmallow, ou biscoito Oreon: a primeira era de poder 

imediatamente desfrutar de um biscoito; a segunda, caso a criança concordasse em aguardar 

alguns minutos, poderia como recompensa comer 3 biscoitos. O dado interessante é que, em 

algumas versões do experimento, quando os biscoitos estavam num prato diante da criança, o 

tempo de espera era de um minuto. “Mas se as recompensas estivessem longe da vista (e 

portanto mais longe do coração), os miúdos conseguiam em média aguentar 11 minutos. As 

crianças também eram capazes de esperar mais tempo se as mandassem pensar nalguma coisa 

«divertida» em vez de pensarem no prémio”. 296 

Mischel observou que algumas queriam cobrir os olhos com as mãos ou virar-se para 

que não vissem a guloseima. Outras crianças começavam a chutar a mesa, puxar suas tranças, 

afagar o marshmallow como se ele fosse um algum animal de pelúcia, enquanto outras 

queriam simplesmente comer o marshmallow tão logo os pesquisadores saíam. Cerca de 2/3 

das crianças não conseguiram esperar os 15 minutos e comeram o marshmallow, abrindo mão 

da recompensa maior. Esse teste foi reproduzido diversas vezes, em diversos países do 

mundo, e o resultado foi mais ou menos o mesmo.297 Nele ficou claro que a melhor estratégia 

para resistir era o afastamento do doce. 

Ao que tudo indica, a publicidade atua não permitindo exatamente que a criança 

consiga desviar o seu foco de atenção, oferecendo, assim, resistência àquilo que lhe é mais 

imediato. E “sufoca” o controle psicológico e prende a criança com recursos a técnicas de 

atração. Demonstra que a publicidade age exatamente nos pontos mais frágeis das crianças, 

patenteando-se a sua vulnerabilidade. Age na estimulação do lado do cérebro que seria o 

“sistema emocional quente”, como identificado pelo psicólogo.298 Nele o agir é comandado 

pelo impulso, vencendo o lado que representa o “sistema cognitivo frio”, onde imperaria a 

                                                            
296 THALER, Richard. Comportamento Inadequado: A Construção da Economia Comportamental. Tradução 
de Miguel Freitas da Costa. Lisboa: Conjuntura Actual, 2017, p. 125 
297 MISCHEL ,Walter.	The Marshmallow Test: Mastering Self-Control. New York:Little, Brown and Company, 
2014.	
298 O autor explica que: “the hot system is predominant in the first few years of life, which makes it especially 
difficult for the young preschooler to exert self-control”. Ibidem, p. 25. 
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racionalidade. E quanto mais jovem era a criança, menor era o “poder” de controlar o 

impulso. 

O mais grave é que a publicidade infantil é desenvolvida muito mais do que para 

preferências por comida ou escolhas de roupas. Ela procura afetar os valores essenciais como 

as escolhas de vida e como medimos nosso valor próprio. As noções de felicidade, 

contentamento e satisfação na esfera do consumo passam a estar intimamente relacionadas às 

possibilidades de ter e não ter, consumir ou não.  

O mercado, através dos instrumentos midiáticos, ilude com a promessa do ideal de 

igualdade e liberdade. Em seu discurso, reforçado pelos meios de comunicação, todos são 

iguais. Contudo, ele é que escolhe quem fará parte do seleto grupo que poderá consumir, a 

partir do potencial econômico de cada família. 

 O consumo, por meio das mídias de massa, assume o papel de determinar a 

popularidade, a beleza e substitui valores. Desse modo é que a publicidade passar servir de 

modelo para as crianças, definindo suas preferências e estilos, que repercutem no consumo de 

suas famílias. Tudo a partir do que a mídia vende como mais popular e bonito. 

A cultura do consumo, portanto, molda o campo social, construindo, desde muito 

cedo, a experiência da criança e do adolescente, que vai se consolidando em atitudes 

centradas no consumo. Em especial para as crianças, a questão do consumo ultrapassa o fator 

comportamental de comprar e interfere na formação dos jovens, não apenas mexendo na 

saúde, mas na educação, nos valores e juízos da sociedade do futuro. 

No ambiente da pós-modernidade, as crianças são necessárias à lógica do consumo, 

assumindo um papel tão importante na sociedade contemporânea, como consumidora, que se 

esquece da relevância, para o seu desenvolvimento humano, de ela experimentar essa fase de 

forma desprendida do mundo adulto.  

O afastamento do convívio com os pais e família associado à substituição do 

sentimento pelo bem material consumível potencializam e abrem ainda mais espaço para o 

poder crescente da publicidade, fazendo surgir um indivíduo potencialmente modelado ao 

consumo excessivo e outras nuanças bem próprias da sociedade de consumo. Aprende-se 

desde a infância, assim, sob a batuta dos meios de comunicação, do acesso à mídia e as 

interferências da Indústria Cultural, a consumir como maneira de exercitar a sua própria 

existência. “A maioria dos pais, pela situação de vida moderna, não consegue acompanhar a 

tecnologia persuasiva da mídia e avaliar seus conteúdos em contraste com o que desejariam 
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para seus filhos”. Estão assim numa situação de vulnerabilidade diante da tecnologia de 

indução ao consumo.299 

A imersão da criança de hoje no mundo do telefone, fax, computadores, televisão, 

acabou repercutindo significativamente na construção de seus valores sociais. Impacto esse 

especialmente negativo na formação das crianças na sociedade contemporânea. Afinal a 

infância é a fase onde se formam a moral, os valores, o reconhecimento do corpo. 

A infância passa a não mais oferecer a felicidade e inocência. Muda-se o espaço 

social da criança: sai do lugar de inapta, incompleta, para o de consumidora, transformando 

sobremaneira sua forma de inserir-se no mundo. Deixa-se de lado o fato de elas estarem numa 

fase de desenvolvimento, não prontas para receber mensagens e conceitos criados pelo mundo 

da publicidade.  

No universo publicitário segue-se a ideia de quanto mais se “adultiza” uma criança 

mais se vende.  Por isso é que dentro da sociedade do consumo deve haver uma preocupação 

do Estado de evitar que se encurte e se mercantilize a infância.  

Bem se sabe que não há como se fugir da publicidade. Ela foi gerada para fomentar a 

vontade de consumir. Porém, o fato é que se para os adultos já é difícil lidar com as tentações, 

imagine-se tal complexidade diluída no universo das crianças. Acusam-se como alvo fácil 

para esse mundo midiático.  

Diante dessa peculiar condição do público infantil é que se deve enfrentar o 

tratamento jurídico a essa reconhecida vulnerabilidade frente a esse poderoso meio de 

informação. É preciso que na contemporaneidade, especialmente a brasileira, onde não há um 

instrumento legal específico e legítimo para a publicidade infantil, que se avance na discussão 

desse problema. 

O propósito do capítulo foi associar ao objetivo da pesquisa elementos sociais e 

caracterizadores da atual sociedade de consumo, que enxerga na criança unicamente o seu 

potencial econômico. Acaba por tratá-la apenas como mais uma espécie de cliente. Projeta a 

mídia sobre o público infantil, na busca de sua captação, técnicas e efeitos em igualdade de 

condições aos que são destinados ao mundo adulto. 

É certo que é o mercado que deve regular grande parte das relações econômicas, 

devendo ser a liberdade sentimento prevalecente dentro de um estado democrático. Contudo, 
                                                            
299 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Direitos das crianças e do adolescente em face da TV. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.203. 
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não se pode olvidar que o mercado é guiado por parâmetros que quase sempre deixam de lado 

o aspecto social e humano. E também “Não há neutralidade na comunicação social. Fato 

cultural, a ela estão associados valores, apesar de alguns desejarem negar esse fato”.300 No 

tratamento da questão jurídica abordada, é imperioso levar em conta o impacto social dos 

efeitos psicológicos e existenciais que a publicidade, ainda que em um livre mercado, 

provocam especialmente no público infantil. 

Parece claro que a mídia, na convocação das crianças para o consumo, explora a 

vulnerabilidade de cada faixa etária da infância e adolescência, de sorte a criar consumidores 

fiéis. Aproveita-se de que o seu pensamento crítico estar ainda em processo de formação e 

suas noções de realidade e ficção não estão sedimentadas. Diante desta realidade, impõe-se o 

reconhecimento de uma condição especial do consumidor infantil, que se posiciona em 

situação de fragilidade física, psíquica e social. Fundamenta-se, assim, uma 

(hiper)vulnerabilidade também jurídica.  

 

                                                            
300 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Direitos das crianças e do adolescente em face da TV. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.204. 
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CAPÍTULO III 

A (HIPER)VULNERABILIDADE DA CRIANÇA E A INTERVENÇÃO ESTATAL NA 

PUBLICIDADE INFANTIL: A PROBLEMÁTICA REGULAMENTAÇÃO  

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA: AS DUAS FRENTES DA DISCUSSÃO 

A autonomia privada é um tema central dentro do Direito Privado, constituindo-se 

fonte das relações jurídicas entre os particulares. É a partir dos negócios jurídicos que essa 

autonomia, que modernamente carrega a adjetivação de “privada”, diante a feição humana e 

social que lhe foi incorporada, é instrumentalizada. 

O exercício dessa liberdade, no particular exercício de relações consumeristas, de 

constituir e normatizar a vida jurídica dos indivíduos hoje não pode ser afastado da realidade 

sociológica que a circunda, qual seja o de uma “sociedade de consumo”, analisada no capítulo 

anterior. Nela constatou-se uma constante e intensa massificação das mídias para um consumo 

desenfreado e desprendido do caráter da essencialidade. 

O desejo passou a sustentar a economia, alimentando-a continuamente. A frustração 

dos desejos, noutro viés, assume peculiar essencialidade na movimentação dessa economia. 

Ela provocaria uma incansável necessidade de aquisição de bens e serviços na intimidade de 

cada indivíduo, que, desse modo, ao alcançar determinado bem outro já lhe fora 

convidativamente apresentado. O excesso de informação gerado dentro da pós-modernidade 

fomenta toda essa cadeia consumista, provocando uma incapacidade crítica dos integrantes 

dessa sociedade frente à investida publicitária. 

O público infantil, mais especificamente, dentro desse ambiente da sociedade de 

consumidores, está especialmente vulnerável à ação publicitária pela sua dificuldade em 

perceber a intenção persuasiva que motiva essa atividade econômica. Cabe a partir de agora 

investigar se a caracterização de uma condição jurídica específica do público infantil justifica 

ou não a intervenção do Estado nessa temática em particular. Ou seja, identificar a validade 

jurídica da atuação do Poder Público, especificamente pelo meio legislativo, em ditar a forma 

pela qual a mídia pode promover a divulgação dos produtos de seus clientes, tendo como 

destinatário a criança.  

O exame da legitimidade estatal para interferir nessas estratégias de mercado 

demanda o enfretamento de valores jurídicos tais como o princípio da autonomia privada, das 
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liberdades de expressão e econômica, constitucionalmente protegidos. E é preciso para o 

desenvolvimento da pesquisa percorrer os argumentos que propõem uma atuação mais 

incisiva do Estado, numa restrição a autonomia privada dos indivíduos em sociedade, e dos 

que, noutro turno, se opõe a essa intervenção supostamente ilegítima aos hábitos 

consumeristas.  

A primeira corrente finca-se no discurso da patente vulnerabilidade (ou mesmo da 

hipervulnerabilidade) do público infantil, uma vez que ele estaria mais sensível aos 

mecanismos de convencimento publicitário e às modernas técnicas de publicidade. As 

crianças não teriam maturidade suficiente para se proteger da persuasão exercida pela 

publicidade, sendo facilmente seduzidas para o consumo. O Estado, sob essa óptica do 

problema, teria a obrigação de interferir para defender o público infantil de uma alegada 

“lavagem cerebral publicitária”. Soma-se, ainda, o fato de que boa parte da publicidade é feita 

por meio de uma concessão pública, que é a televisão. 

Haveria, nesse cenário, uma necessidade de regular as campanhas de grande poder 

econômico, repetidas à exaustão. Proclama-se que, dentre outros efeitos, a publicidade acaba 

anulando a autoridade dos pais, tornando-os reféns das demandas consumistas criadas nos 

filhos. Evitar-se-ia, nessa senda, o desenvolvimento de crianças frustradas e em conflito com 

os seus pais.  

Tudo isso justificaria a intervenção do Estado no conteúdo da publicidade infantil. 

Aponta-se que a maioria dos países considerados globalmente desenvolvidos já adotou 

legislações restritivas. Na Suécia, por exemplo, é vetado qualquer tipo de publicidade para 

crianças. Inglaterra, Alemanha, Espanha e Canadá também têm leis severas contra esses 

destinatários em formação. 

Não se poderia, segundo esse juízo, ignorar a peculiar condição do público infantil 

frente à massiva publicidade dentro de uma sociedade caracterizada como de consumo. 

Pesquisas científicas no mundo inteiro mostram que a criança não consegue analisar 

criticamente os apelos publicitários.  

A criança, ainda sem percepção crítica pelo seu momento de desenvolvimento, acaba 

absorvendo os valores passados pela publicidade e incorporando a ideia de que os bens 

materiais são absolutamente imprescindíveis para seu reconhecimento como indivíduo na 

coletividade. A captação das mensagens materialistas passadas durante essa fase da vida 
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provavelmente ecoará pelo resto da vida da criança, segundo se anunciam em diversas 

pesquisas científicas.  

A consequência seria a de que a vulnerabilidade natural do público infantil acabaria 

por provocar, precocemente, graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo, 

tais como: obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, 

estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras. Justifica-se, desse 

modo, a razão de o consumismo infantil ser uma questão urgente e de extrema importância e 

interesse geral. 

Sob outro enfoque, propaga-se que seria ilegítima a privação de informação a 

qualquer público e faixa etária. A maturidade seria, a partir desse ponto de vista, fruto de uma 

educação e desenvolvimento de uma postura crítica sobre tudo com o que se entra em contato, 

a exemplo da publicidade.  

Conforme sintetiza Virgílio Afonso da Silva, a argumentação reversa da intervenção 

estatal agarra-se à justificativa de enxergar na restrição, sob a forma de regulamentação, um 

ranço paternalista. E esse lado que se opõe a intervenção estatal “pode ser resumida da 

seguinte forma: é função do pai e da mãe de uma criança educá-la e controlar o que essa 

criança irá consumir ou como ela irá se alimentar. Contrario sensu, não é tarefa do Estado se 

imiscuir nessa parte da educação das crianças”.301 

Ao abrigo desse discurso, a solução para controlar o consumismo infantil estaria na 

educação, e não à restrição estatal. Não haveria mais espaço para ingerência do Poder Púbico, 

por meio de uma lei específica, já tendo no Brasil mecanismos, como a resolução do Conselho 

de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Código de Defesa do Consumidor.   

Sustenta-se que uma intervenção legislativa seria ofensiva à liberdade de expressão 

das empresas e marcas produtoras, como direito fundamental no texto constitucional. 

Implicaria também mitigação ilegítima da autonomia privada das famílias na eleição do que 

consumir e fincar seus vínculos jurídicos consumeristas. 

Não se pode deixar de associar ao debate a notória presença da mídia na vida social e 

cultural, estabelecendo-se como uma característica central dos tempos pós-modernos. Em tal 

                                                            
301SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalidade da Restrição da Publicidade de Alimentos e de 
Bebidas Não Alcoólicas voltada ao Público Infantil. 26 de abril de 2012. Publicação encomendada pelo 
Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, p.3. 
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medida, a discussão sobre a atuação desse sistema de informações e a sua repercussão no 

âmbito das políticas públicas é questão de interesse de toda a sociedade brasileira.  

Cumpre também destacar a fragilidade do Direito brasileiro diante do grave déficit 

em relação ao controle da publicidade, mais notadamente na faixa etária infantil. Fatores 

desse quadro são sempre apontados como resultante da histórica omissão do poder público e 

da resistência das empresas do setor quanto à adoção de marcos regulatórios mais adequados 

à realidade e à evolução do mercado. 

Pode-se, como suporte científico ao enfrentamento desse debate, recorrer à 

consolidação de um vasto patrimônio de conhecimento sobre as interfaces do relacionamento 

da infância com a mídia e a cultura de massa. Tal arsenal é produto do trabalho de 

pesquisadores de várias partes do mundo, ao longo do século XX. Estudos nas áreas de 

comunicação, da sociologia, da psicologia e da educação, por exemplo, possibilitam um 

trânsito com significativa segurança no aprofundamento da temática. 

O que de logo se visualiza é que o tema da regulação da publicidade infantil assume 

hodiernamente uma grande repercussão jurídica, na medida em que aborda uma insistente 

tensão entre liberdade e intervenção estatal no campo do Direito Privado. Suscita a 

necessidade de se identificar, e caracterizar, em que proporção o Estado pode avançar em área 

onde, precipuamente, impera as regras criadas pelos particulares, no seu exercício da 

autonomia privada.  

A partir da perspectiva positiva, adotada neste trabalho, a fonte primária do Direito é 

o Estado. Ainda assim, a sua intervenção no campo da liberdade, e da vontade como sua 

consequência natural, é de apenas ajustes de excessos e de uma recondução ao equilíbrio 

entre, mais especificamente dentro na temática a ser desenvolvida, os consumidores e os 

fornecedores de produtos e serviços. O dever de proteger as crianças e adolescentes que 

conduz o Estado normatizador a uma atuação mais incisiva precisa ser, portanto, harmonizado 

ao de liberdade do mercado e da autonomia privada dos indivíduos. Esse processo passa pela 

polêmica temática da pesquisa. 

Fica claro que existe de um lado, nesse peculiar contexto, a preocupação de pais, 

educadores com essa inegável realidade consumista. De outro, um evidente interesse dos 

agentes econômicos nesse público tão relevante para a destinação de seus produtos e serviços. 

Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor em formação, de hoje e do amanhã, 

e uma poderosa influência nos processos de escolha de produtos ou serviços. 
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Em vista desse cenário, o problema entre a liberdade de promoção de produtos 

destinados ao público infantil e a condição específica desse consumidor é tema que interessa à 

coletividade em geral, bem como sociedade jurídica. A divergência entre os interesses público 

e privado carece de enfrentamento e justifica, até os dias de hoje, a inexistência de uma lei 

específica sobre o assunto. 

Pode-se resumir, enfim, a problemática sobre a seguinte dualidade argumentativa: de 

um lado, a atuação do Estado na regulamentação da publicidade infantil caracterizaria uma 

condição de censura e representaria uma violação à liberdade de expressão 

constitucionalmente protegida, bem como ingerência indevida à autonomia privada das 

famílias; de outro, a publicidade direcionada aos impúberes poderia influenciá-los a 

adquirirem hábitos alimentares prejudiciais à saúde, além de estimular o consumismo, tendo 

como argumento a incapacidade da criança de distinguir na publicidade o que é realidade e o 

que é fantasia. A (hiper)vulnerabilidade seria condição bastante à intervenção do Estado. 

Dentre aqueles que defendem uma maior atuação do Estado estão, por exemplo: 

Instituto Alana, Movimento infância livre de consumo, Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC), Movimento Ética na TV, Conselho Federal de Psicologia, Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), Departamento de proteção e defesa do consumidor 

do MJ (DPDC/MJ), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

E dentre os que estão contra a ingerência estatal podem ser indicados: O Conselho 

Nacional de Autorregulamentação(CONAR), Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT), Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), 

Associação Brasileira dos Industriais de Bebidas Refrigerantes (ABI), Associação Brasileira 

de Licenciamento (ABRAL). 
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3.2 REALIDADE NORMATIVA DA TEMÁTICA E A IDENTIFICAÇÃO DE SUA 
INSUFICIÊNCIA E LEGITIMIDADE 

No íntimo de uma sociedade de consumo não há como se duvidar do papel da 

publicidade como fomentador da economia capitalista. A responsabilidade pela manutenção 

das demandas de massa obriga a atividade publicitária a inovar-se permanentemente de sorte a 

acompanhar a mutação da comunicação e a efetividade de suas mensagens frente ao indivíduo 

consumidor.  

De outro lado, a incumbência do Direito é a de harmonizar a determinação e seus 

comandos normativos com a realidade econômico-social, onde se insere naturalmente a 

publicidade. Tal dever implica em “de um lado, manter e exercer o poder de coerção e, de 

outro lado, não sufocar a fluência natural da vida em sociedade”.302 No seio das relações 

consumeristas, por meio de sua intervenção legislativa, “tentou o Estado brasileiro erguer o 

consumidor e colocá-lo em condições de igualdade ao fornecedor a fim de que fosse 

alcançado e efetivado o dogma constitucional de igualdade”.303  

Ao lado desse dever estatal de equilíbrio, sendo a atividade publicitária “nuclear no 

mercado de consumo contemporâneo, suscitando a necessidade da disciplina de seus 

respectivos limites, a partir das normas de proteção dos consumidores”. O Direito precisa, na 

observância desse dever, acompanhar a evolução social desdobrada por esse dinamismo304, 

avaliando a necessidade de intervenção na vida jurídica dos sujeitos em sociedade.  

A relação entre a coercibilidade do Direito e regulação da publicidade significa uma 

“fronteira delicada, de limites imprecisos, e a tolerância deixa a impressão de que regras 

sequer existem”.305 Na realidade doméstica, essa visualização justifica o fato de que o sistema 

de controle publicitário “ao contrário do que seria desejável, a esfera privada e a pública não 

                                                            
302 PASQUALOTTO, Adalberto. Direito e publicidade em ritmo de Descompasso. Revista de Direito do 
Consumidor, v. 100/2015, jul-ago 2015, p. 502.  
303 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Código de defesa do consumidor interpretado. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 04. 
304 MIRAGEM, Bruno. Proteção da criança e do adolescente consumidores: possibilidade de explicitação de 
critérios de interpretação do conceito legal de publicidade abusiva e prática abusiva em razão de ofensa a direito 
Proteção da criança e do adolescente consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 95, (out. 2014), p.459-495, p.469. 
305 PASQUALOTTO, Adalberto. Op. Cit., p. 502. 
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dialogam e nenhuma é totalmente efetiva”.306 Há um claro confronto de forças e interesses 

que impedem um diálogo produtivo num sentido comum. 

E essa convivência não tão harmônica é enxergada desde a edição de regulamento 

privado, em 1978, e o Estatuto da Criança e Adolescente e Código de Defesa do Consumidor, 

1990, onde iniciou-se o despertar para a necessidade de atuação do Estado nesse ramo de 

atividade econômica.  

O passo inicial da análise da legitimidade estatal, eleito nesta pesquisa, é o de 

investigar e avaliar os instrumentos normativos que atualmente tratam do tema. Ou seja, 

perquirir o perfil hierárquico e a adequação constitucional de cada um frente a sua fonte de 

validade, a existência de eventuais vícios formais, a força vinculante do seu conteúdo 

regulatório e a eficiência dentro do ordenamento jurídico nacional. Procura-se com isso uma 

maior abrangência argumentativa que leve à aquiescência da conclusão a que se chegou mais 

à frente. 

No âmbito dessa discussão, doutrinariamente, encontram-se classificação e divisão 

em três típicos sistemas de controle da atuação publicitária.  Seriam eles: o auto regulamentar, 

o legal e o misto. O enquadramento dentro dessa qualificação seria feito em razão do agente 

responsável por esse controle.  

 O sistema auto regulamentar (ou sistema exclusivamente privado) corresponde ao 

"controle interno da publicidade realizado por órgão privado e ligado ao setor publicitário".307  

No sistema legal (ou sistema exclusivamente estatal), em contraposição ao anterior, cabe ao 

Estado controlar a atividade publicitária. O terceiro tipo de controle combinaria as duas 

modalidades anteriores, sendo então chamado de “misto”. Adota, portanto, um controle 

voluntário da publicidade por intermédio de entidade autor regulamentar, ao lado do também 

controle estatal. Seria a "modalidade que aceita e incentiva ambas as formas de controle, 

aquele executado pelo Estado e outro a cargo dos partícipes publicitários".308  

A realidade jurídica brasileira aproxima-se mais de um sistema misto de controle 

da publicidade, sendo essa a percepção da doutrina majoritária. Tal enquadramento se 

                                                            
306 PASQUALOTTO, Adalberto. Direito e publicidade em ritmo de Descompasso. Revista de Direito do 
Consumidor, v. 100/2015, jul-ago 2015, p. 502. 
307 CHAISE, Valéria Falcão. A publicidade em face do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 25.  
308 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. [et al.] Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 10. ed. rev., atual., refor. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 1, p.314. 
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justificaria pela existência de regramento privado do conselho dos publicitários (CONAR) 

e, paralelamente, de comandos legais genéricos e esparsos, principalmente no Código de 

Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A contextualização desses instrumentos de regulação, sejam privados ou públicos, 

abre os horizontes da reflexão sobre a problemática da pesquisa, cuja intenção perpassa, 

imperativamente, pelo exame de suficiência, ou não, das técnicas regulatórias da publicidade 

existentes no caso particular do Brasil. E à medida em houver a exposição de cada regramento 

regulatório, proceder-se-á às respectivas impressões críticas e ao apontamento da enxergada 

inadequação/ineficiência dentro da prática observada na sociedade brasileira.  

 

3.2.1 Estatuto da Criança e do Adolescente 

A estrutura protetiva constitucional ensejou a materialização do microssistema 

rotulado de “Estatuto da Criança e do Adolescente”, produto da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990. Regulamentou-se, assim, o artigo 227 da Constituição Federal, que garante especial 

proteção a esse indivíduo em peculiar condição de desenvolvimento. 309 

O Estatuto sedimentou e ampliou um sistema dirigido à condição peculiar da criança 

e do adolescente. Reforçou a sua situação de sujeito em desenvolvimento, albergando a 

doutrina da proteção integral desses indivíduos, já estabelecida pela Convenção da ONU 

sobre dos Direitos das Crianças. 310 

O conteúdo dessa proteção integral, segundo pondera Noemí Momberger, defensora 

ativa da necessidade de regulação do conteúdo publicitário, carece de uma compreensão 

ampla, tendo em conta a necessidade da criança de amparo físico, material, psicológico ou 

espiritual. E desse modo, extrai-se dela uma imposição de atendimento das necessidades de 

afeto, alimento, vestuário, saúde, educação, lazer, etc., e que seja dispensado à criança todo o 

cuidado e proteção em face de qualquer forma de exploração.311 

                                                            
309 Constituição Federal: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
310 “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 
311 MOMBERGER, Noemí Friske. A publicidade dirigida às crianças e adolescentes: regulamentações e 
restrições. Porto Alegre: Memória Jurídica Editora, 2002, p. 41-42. 
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O ECA, reverberando os comandos constitucionais e a toda principiologia protetiva 

da criança, reforçou expressamente a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, 

solidariamente, pelo bem-estar de crianças e adolescentes. Dentro de todo esse conjunto de 

obrigações incluir-se-ia a exploração de ordem mercadológica. 

Esse conteúdo normativo evidencia o dever dos pais em zelar pela educação de seus 

filhos e das empresas de não promover campanhas publicitárias direcionadas a crianças com 

conteúdo inadequado para esse público. Dirige também ao Estado a necessidade de atuar na 

fiscalização do setor privado e implementar políticas públicas capazes de garantir o adequado 

desenvolvimento infantil. 

A publicidade direcionada às crianças deve, diante dessa estrutura constitucional, 

amoldar-se a esse balizamento implementado a nível legal pelo ECA. Não haveria, no 

entanto, proibição expressa, nesse estatuto, da publicidade dirigida a esse público. Persistiria, 

apenas, vedação para mensagem publicitária que se aproveite da reduzida capacidade de 

entendimento do público infantil, induzindo-o à formação de valores distorcidos e hábitos de 

consumo inconsequentes.312  

O texto do diploma protetivo reconhece 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 fase de desenvolvimento". 313 E nesse sentido, 

o ECA estipula a primeira regra, ainda que pontual, sobre publicidade após a promulgação da 

Constituição. Nela se relativiza a publicidade direcionada a crianças, destinando-se, porém, 

unicamente ao específico nicho da publicidade feita em revistas infanto-juvenis. 314 

Diante da análise do conteúdo desse estatuto, pode-se concluir que, apesar de elevar 

a obrigação coletiva pela proteção da criança e do adolescente, ele é amplo e sem 

regulamentação robusta quanto ao aspecto da repercussão das mensagens publicitárias como 

fatores de influência na formação desses destinatários. Em vista disso, não se pode considerá-

lo como sistema regulatório, mas apenas como fundamento para a existência de uma 

intervenção estatal no âmbito desses negócios jurídicos e como norma supletiva da temática. 

                                                            
312 O artigo 17 determina a obrigatoriedade de respeito à integridade física, psíquica e moral das crianças e 
adolescentes. 
313 “Art. 71. 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”. 
314 “Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, 
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da família”. 
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3.2.2 Código de Defesa do Consumidor 

Um outro instrumento normativo, editado com muita proximidade ao ECA, que vem 

exercendo desde então um papel de contenção dos abusos do conteúdo publicitário é o Código 

de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Tem em seu interior uma 

seção destinada à regulação da publicidade, numa tentativa de intervenção protetiva nesse 

aspecto da relação de consumo. 

Ao abordar a comunicação comercial, “o legislador reconheceu que a relação de 

consumo não é apenas a contratual, surgindo também por meio das técnicas de estimulação do 

consumo, como a publicidade”.  Dessa sorte, atentou-se para a necessidade de ir além do 

momento da contratação, por isso “a proteção do consumidor não se exaure no regramento 

das relações contratuais, mas tem início em momento anterior ao ato de compra. Daí porque o 

Código dá especial atenção à publicidade, regulamentando-a”.315 

Nesse propósito os artigos 36 e 37, do CDC, cuidaram de regulamentar, 

genericamente, a atividade publicitária, tendo como destaque uma cláusula geral proibitiva 

das publicidades enganosa e abusiva. A intenção legislativa, ao que parece, foi a de dar mais 

dinamismo ao controle, não estabelecendo prévia e taxativamente condutas a serem 

observadas pelo agente publicitário. Preferiu-se apostar na norma vaga, portanto não pronta e 

acabada, deixando ao intérprete a construção do seu sentido. 

O primeiro impacto desse registro legal foi a de impor a obrigação de ação 

facilmente identificável por parte da publicidade.316 Conforme pondera Isabella Vieira 

Machado Henriques “O anúncio deve atentar para as características psicológicas da criança, 

respeitar a sua ingenuidade, a credibilidade, inexperiência e o sentimento de lealdade infantil, 

preocupar-se com a segurança da criança e ser produzido com fundamento em regras de boas 

maneiras”.317 

Esclarece a indigitada autora que o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor 

tem por objetivo estabelecer uma relação de sinceridade entre o anunciante e o consumidor. 

                                                            
315 CARVALHO, Diógenes Faria de; OLIVEIRA, Thaynara de Souza. A proteção do consumidor-criança frente 
à publicidade no Brasil. Civilistica.com. n. 1. 2014. 
316 "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." 
317 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida à criança. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
54. 
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Afinal, “para que a publicidade atenda os padrões éticos estipulados pela lei, é necessário que 

o consumidor possa, de imediato, identificar a publicidade como tal seja em programas 

televisivos, seja em publicidades veiculadas em outros meios de comunicação."318 

Já o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor estipulou uma proibição de 

publicidade abusiva, reconhecendo, em seu parágrafo 2º, a sua incidência quando houver 

aproveitamento da deficiência de julgamento e experiência da criança.319 Nesse caso 

específico, o legislador optou por positivar desde logo um parâmetro para definir a 

abusividade, o que de algum modo deu mais objetividade à proteção da criança. 

Reconheceu-se, portanto, como ilícita a publicidade voltada ao público infantil que 

abuse da deficiência de experiência de uma criança, incidindo num desvio das regras básicas 

do mercado de consumo e no desrespeito à cláusula geral de boa-fé. 

Mais adiante, no artigo 39, o CDC reforça a vedação do recurso à deficiência 

advinda da fraqueza ou ignorância do consumidor, considerando, dentre elas, sua idade. 320 

Isso implicaria dizer que “a publicidade não é mais dirigida, endereçada, a mensagem não é 

dirigida ao menor, à criança ou ao adolescente. Os produtos são destinados a criança e ao 

adolescente, mas a mensagem não pode ser a eles destinada”.321 Não é isso que se 

experimenta na prática. 

Constata-se que o Código de Defesa do Consumidor, ainda que contenha restrições 

em nome da proteção às crianças, não veda mensagens comerciais destinadas ao público 

infantil. Isso não desobrigaria, como sopesa Antônio Herman Benjamin, a publicidade infantil 

do dever de não exortar diretamente a criança a comprar um produto ou serviço, ou de não 

encorajar a criança a persuadir seus pais ou qualquer outro adulto a adquirir produtos ou 

serviço. Ou até mesmo de não explorar a confiança especial que a criança tem em seus pais, 

professores.322  

                                                            
318 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida à criança. Curitiba: Juruá, 200, p. 57. 
319 “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 2º 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". 
320 "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”. 
321 D’AQUINO, Lúcia Souza. A publicidade abusiva dirigida ao público infantil. Revista de Direito do 
Consumidor: RDC, São Paulo, v. 25, n. 106, p. 89-131, jul./ago. 2016.  
322  BENJAMIN, Antonio Herman. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. 8. ed. São Paulo: Forense Universitária, 2005, p. 344. 
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Da análise desses dispositivos legais, que em linhas gerais são os balizamentos 

regulatório da publicidade infantil, é perceptível concluir que o CDC regulou pontual e 

genericamente o conteúdo das mensagens dirigidas às crianças. E ainda que tenha 

contextualizado os princípios da identificação da publicidade e o princípio da não 

abusividade, não dá parâmetros mais objetivos e efetivos para proibir a publicidade que se 

aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança.323 

Deixou a lei consumerista para um juízo posterior, portanto repressivo, a análise do 

conteúdo veiculado, sindicando-se lhe casuisticamente a sua abusividade. Com essa opção 

legislativa “pela abertura conceitual da noção de publicidade abusiva, o legislador cria um 

flanco que permitirá o ingresso de uma série de situações sociais que devem ser consideradas 

como indevidas na comunicação publicitária”.324 Ambientalizou-se, por meio dessa técnica 

legislativa, uma possibilidade muito mais ampla de repressividade à ilicitude midiática. 

Trata-se o artigo 37 de um dispositivo de lei que, pela sua abertura, possibilita o 

controle de legalidade das mais variadas inovações publicitárias, sejam elas enganosas ou 

abusivas, “deixando seu aperfeiçoamento a cargo da doutrina e jurisprudência de modo a 

acompanhar o Direito as mudanças e evoluções dos padrões sociais”.325  

No entanto, ainda que essa opção legislativa permita uma abrangência maior de 

comportamentos, ela sempre demandará um juízo genérico e carecedor de atuação judicial 

para identificar, caso a caso, a incidência das condutas vedadas pelo CDC. Remete-se, pois, 

sempre ao julgador o exame do caso concreto, em que se avaliará as situações de abusividade 

direcionadas às crianças.326  

Adotou-se, na lei consumerista, termos gerais e abertos que exigem complementação 

de sentido, sendo difícil estabelecer o conteúdo informacional mínimo, adequado e aceitável 

                                                            
323 LOPES, Cristiano Aguiar.  Legislação de proteção de crianças e adolescentes contra publicidade 
ofensiva: a situação do Brasil e o panorama internacional. Brasília: Biblioteca Digital Câmara dos 
Deputados. Disponível em:<http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/09/2009_13893.pd>. 
Acesso em: 10 ago. 2017. 
324 EFING, A. C.; BERGSTEIN, Laís Gomes; Gibran, F. M. A ilicitude da publicidade invisível sob a 
perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 81, 
2012, p. 136.  
325 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães.  Critérios para avaliação da ilicitude na publicidade. 2010. 
Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, p 94. 
326 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito. São Paulo: Ed. RT, 2010. p. 184. 
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pelo Judiciário.327 Ou seja, o CDC foi caracterizado como um sistema jurídico baseado em 

cláusulas gerais, em que, na experiência prática, propicia-se grande divergência nas decisões 

judiciais. Favoreceu-se, assim, o cenário de completa instabilidade jurídica (tanto para o 

fornecedor como para o consumidor). 

Atribui-se, de conseguinte, ao controle do conteúdo publicitário alta carga de 

subjetividade e morosidade, sendo, pois, “consenso que o sistema processual tradicional já 

não responde mais aos anseios sociais, assim como sequer o Poder Judiciário não está 

preparado para dar resposta satisfatória ao crescente aumento da demanda”.328  

Em uma pesquisa empírica, cujo objetivo era avaliar o estágio de evolução da 

doutrina e da legislação da matéria, procedeu-se à análise quantitativa dos julgamentos 

levados a efeito pelo Poder Judiciário entre os anos de 2012 e 2013.329 Dela foram extraídos 

alguns dados muito significativos e oportunos à discussão. 

Um primeiro aspecto relevante da pesquisa é a identificação do uso frequente, nas 

campanhas publicitárias, de análise do comportamento infanto-juvenil com vistas a persuadir 

esse público à aquisição de seus produtos e à identificação com sua marca. Reforça-se, com 

isso, a percepção da contundente atenção voltada a essa categoria de consumidores. 

Confirma-se, com esse dado, a impressão de que a publicidade continua centrando suas 

mensagens diretamente nesse público, quando defende e reconhece que os pais devem ser os 

destinatários. 

Outro ponto dessa pesquisa evidencia, particularmente, a impressão coletiva da 

ineficiência da atuação judicial nessa missão de controle publicitário. Seria o fato de a 

decisão, ou seja, a repressão, só vir, em média, quase treze anos após a veiculação da 

campanha. Ora, a esse tempo as crianças, cujo direito teria sido em tese violado, há muito 

haviam deixado de pertencer a classe de vulnerável em termos de compreensão da intenção do 

marketing.330 

                                                            
327 SANTOS, Fabíola Meira de Almeida. Informação como instrumento para amenizar riscos na sociedade de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor: RDC, São Paulo, v. 25, n. 107, p. 363-384, set./out. 2016. 
328 PETRY, Alexandre Torres. A necessária atualização do cdc. 25 Anos do Código de Defesa do Consumidor 
- Panorama Atual e Perspectivas Futuras. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2017, p. 125-126. 
329 TORRES, Larissa Fontes de C.; LEITE, Filipe Mendes Cavalcanti. Publicidade dirigida à criança: análise 
de controle exercido no brasil pelos tribunais de justiça e pelo CONAR. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=cd12c5f7eafb7e78>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
330 Ibidem, p.19. 
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Isso exterioriza, ainda que de forma ilustrativa, o descompasso da resposta judicial 

frente à necessidade da tutela. Logo, decorrido o tempo necessário para a apreciação 

casuística da ofensividade, é quase certa a perda da utilidade da prestação judicial como 

medida profilática da proteção infantil frente ao conteúdo ilícito da publicidade. Ou seja, o 

anúncio não estaria a esse tempo mais em circulação.  

Com isso, “os produtos anunciados, a estética utilizada, a marca divulgada, tudo isso 

podia nem mais existir ou suscitar qualquer apelo ao seu público após uma década de sua 

produção”. 331 Medidas limiares são quase sempre tardias e melindrosas diante da insistente 

argumentação de censura. Acaba quase sempre a solução limitada apenas à indenização a 

cargo do agente que veiculou o anúncio, estando os infantes durante todo o tempo do litígio 

vulnerável ao conteúdo abusivo ou enganoso das mensagens ilícitas.  

A morosidade do sistema jurisdicional no controle da publicidade demonstra sua 

ineficiência, ao menos no afastamento do dano psicológico, diante do modelo em vigor a 

dinâmica e fluidez das campanhas televisivas e de radiodifusão em geral, que duram poucos 

dias ou semanas. Nesse meio é inegável a necessidade de rápida substituição das técnicas da 

linguagem, da estética etc. 

Não seria, diante dessas constatações, leviano afirmar que a regulamentação do 

CDC, quando se ancora à atuação judicial como elemento central, acaba deixando muito 

espaço para a publicidade ilícita e deletéria ao público infantil principalmente. E, ainda que 

extremamente relevante, revela-se insuficiente para a proteção da criança e adolescente. 

 

3.2.3 Código de Autorregulamentação Publicitária 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, de 1978, surgiu como 

solução às possíveis repreensões existentes à época em que a censura era extremamente 

atuante. Aplicado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), 

edifica um importante sistema, privado, de regras a conduzir a publicidade brasileira a partir 

                                                            
331 TORRES, Larissa Fontes de C.; LEITE, Filipe Mendes Cavalcanti. Publicidade dirigida à criança: análise 
de controle exercido no brasil pelos tribunais de justiça e pelo CONAR. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=cd12c5f7eafb7e78>. Acesso em: 10 jul. 2017, p. 19. 
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de preceitos éticos. Admite em seu conteúdo a peculiar vulnerabilidade da criança em face da 

atividade publicitária.332 

O Código adota, em linhas gerais, a determinação de que todo anúncio deve ser 

honesto, verdadeiro e preparado com o devido senso de responsabilidade social, de forma a 

não abusar da confiança do consumidor, não explorar sua falta de experiência ou de 

conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade. 

A autrorregulamentação dedicou uma seção para regras de direcionamento da 

publicidade infantil. Estabelece algumas outras restrições a serem observadas pelos 

anunciantes e suas agências quando da elaboração de suas estratégias mercadológicas e 

estruturação de suas mensagens publicitárias voltadas a esse público. Igualmente, especifica 

recomendações à publicidade de bebidas alcoólicas, afastando desses produtos as crianças e 

adolescente como público mercadológico. Proíbe que a publicidade de medicamentos 

populares seja feita de modo a induzir o uso de produtos por crianças, sem a supervisão dos 

pais ou responsáveis, a quem a mensagem se dirigirá com exclusividade. 

É de se reconhecer que o Código anuncia claramente regras restritivas em relação à 

publicidade direcionada às crianças e até mesmo quanto à participação desses indivíduos na 

atividade publicitária, visando, assim, a proteção desse público defronte da atividade 

publicitária. 

Paulo Vasconcelos Jacobina destaca o papel do Código de Autorregulamentação 

publicitária como referencial interpretativo identificador da publicidade abusiva, onde há 

tentativa de exploração da deficiência de julgamento e experiência da criança. Adverte que é 

imperioso manterem-se afastadas as “mensagens que levem a criança a se sentir diminuída ou 

menos importante caso não consuma o produto ou serviço oferecido, ou que a leve a 

constranger seus responsáveis ou importunar terceiros”. Isso, em resumo, significaria 

“respeitá-la na sua ingenuidade e credulidade".333 

O sistema regulatório projetado pelo CONAR apresenta como principal vantagem, o 

que em tese resolveria parcialmente a deficiência do CDC, a garantia ao consumidor de 

solução do conflito mediante arbitragem e composição. Fugir-se-ia da morosidade e o custo 

                                                            
332 Artigo 8º O principal objetivo deste Código é a regulamentação das normas éticas aplicáveis à publicidade e 
propaganda, assim entendidas como atividades destinadas a estimular o consumo de bens e serviços, bem como 
promover instituições, conceitos ou ideias. 
333 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. A publicidade no direito do consumidor. Rio de Janeiro:Forense, 2002, p. 
99. 
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da apresentação da controvérsia ao Judiciário, recorrendo-se a um sistema com resposta mais 

adequada ao perfil de dinamicidade da atividade publicitária. 

No entanto, mesmo com condução das regras do CONAR, que já vigem há décadas, 

ainda é rotineira a percepção de diversas publicidades desrespeitosas à boa conduta na prática 

publicitária. Surge a sensação de que o seu conteúdo é de caráter meramente sugestivo aos 

agentes do mercado e corrobora a natureza auto protetiva do código. Por essa razão, muitas 

são as dúvidas quanto ao seu efeito na proteção infantil e dos resultados dessa “normatização 

privada”.   

Herman Benjamin lembra oportunamente que o controle feito por esse código não se 

guia pela perspectiva do indivíduo a ser protegido, ou seja, o consumidor. Em realidade, 

“pouco têm a ver com ele, na sua posição de parte vulnerável no mercado”, gravitando com 

mais proximidade em torno da preocupação com a concorrência desleal e moralidade.334  

A intenção precípua do sistema criado pelo CONAR seria a de autoproteção dos 

agentes publicitários. Não é de colocar em primeiro plano o bem-estar do consumidor 

destinatário da mensagem publicitária. Tanto que seu efeito é limitado aos agentes que a ele 

aderem espontaneamente. E o pior é que mesmo os associados não parecem empenhar-se em 

seguir as orientações, pois não raro o CONAR tem que atuar em diversas demandas onde se 

questiona os trabalhos de seus membros.335 

A elaboração desse sistema de “boas práticas” e autodisciplina, pelos profissionais da 

publicidade, dar-se-ia muito mais pela necessidade de antecipação dos perigos de uma 

publicidade descontrolada. O objetivo, assim, seria de evitar desconfiança no espírito dos 

consumidores e um descrédito indesejável à publicidade.  

Essas observações parecem corresponder à realidade brasileira de controle da 

atividade publicitária. Garantem, portanto, razoabilidade à percepção de que pelo menos três 

questionamentos interferem e põem em xeque a eficiência e legitimidade do sistema de 

autocontrole modelado pelo CONAR.  

Em primeiro lugar a sua natureza privada e de auto interesse impede uma atuação 

imparcial no desempenho na atividade regulatória da atividade publicitária, que deveria ser 
                                                            
334 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 
314. 
335 Em boletim extraído do sítio do conselho extrai-se a informação de que em 2016 foram abertos 308 processos 
éticos. Disponível em:<http://www.conar.org.br/>. 
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centralizada no interesse público. O segundo ponto é que a sua atuação é circunscrita aos seus 

associados, deixando de lado grande parcela de anunciantes, agências e emissoras.  E por 

último, a ausência de poder normativo suscita dúvidas quanto à sua legitimidade como órgão 

responsável pela regulamentação da atividade publicitária representativa de toda a população 

brasileira.336 Suas "normas" são dotadas de eficácia limitada, não tendo caráter legal e suas 

sanções são privadas, implicando numa certa "ausência de coerção”.337 

Por quaisquer dessas razões, resta suficientemente demonstrado que a autodisciplina 

não atua de modo convincente para mediação e controle dos abusos da publicidade. Logo, 

“são claras as limitações desse sistema, sobretudo pela falta de um poder coercitivo, 

reservado, nas sociedades contemporâneas, ao Estado”.338 

E ao final dessas ponderações percebe-se que é autêntica a reclamada necessidade de 

controle estatal das práticas publicitárias, explorando-se dele os seus atributos de 

imparcialidade e coercibilidade em face dos particulares. A contribuição desse código é, 

portanto, melhor entendida como simples parâmetro ético e desacompanhado de caráter 

impositivo aos agentes do mercado. 

 

3.2.4 Resolução 163/14 do CONANDA  

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

aprovou, em 13 de março de 2014, a Resolução 163, que dispõe sobre a abusividade do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. 

O CONANDA é um órgão vinculado à Secretaria Especial de Direitos, que seria 

responsável por formular, deliberar e controlar as políticas públicas para a infância e a 

adolescência, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei 8.242/1991.  

É formado por representantes do governo federal e de organizações não 

governamentais voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. É, simplificadamente, um 

                                                            
336 MONTEIRO, Maria Clara. Legitimidade do CONAR e a participação da esfera pública na discussão da 
publicidade para criança. Revista do Programa de pós-graduação em Comunicação da UFPB. Ano VIII, n. 
14 - jan-jun/2015. Disponível em: <periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/download/24716/13502>. Acesso 
em: 01 jul. 2017.    
337BITTAR, Carlos Alberto. Controle da publicidade. Sancionamentos e mensagens enganosas e 
abusivas. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 4, p. 126-31, 1992, p. 128.   
338 ROCHA, Raquel Heck Mariano. Modelos de regulamentação: reflexões para um eficiente controle jurídico da 
publicidade no Brasil. Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 38, n. 2, p. 200-212, jul./dez. 2012, p. 209. 
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conselho que dá suporte ao governo para criar, promover e executar as políticas públicas e 

diretrizes para a proteção das crianças e adolescentes no Brasil.  

A Resolução 163/14 traz em seu texto a previsão, que sintetiza o seu objetivo, de que 

é abusiva "a prática do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à 

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

isso, propaga que a comunicação mercadológica com esse conteúdo deverá ser considerada 

uma forma de publicidade abusiva.  

A grande questão que acompanha esse instrumento é a sua legitimidade normativa. 

Discute-se, portanto, se a Resolução 163/14 do CONANDA teria força vinculante ao 

extravasar, supostamente, a sua função meramente regulamentar.  E assim a sociedade e o 

mercado teriam sido surpreendidos por “inusual edição da regra advir de órgão normativo de 

proteção de direitos da criança e do adolescente, com efeito de disciplinar matéria pertinente 

ao mercado de consumo e, portanto, à atividade econômica”.339  

A temática da regulamentação, já tão controversa, com a edição desse ato 

regulamentar acirrou-se ainda mais os debates. Associações que representam diversas 

categorias empresariais assinaram uma Nota Pública, na qual informam que reconhecem 

somente o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, como o único foro com 

legitimidade constitucional para legislar sobre publicidade comercial. 340 Ou seja, não 

admitem a força normativa da resolução do CONANDA. Faltar-lhe-ia, uma vez que ele não 

seria um órgão estritamente governamental, o instrumento do “poder de polícia” e potencial 

punitivo.341 

A regulamentação elaborada pelo CONANDA é atacada, pelo mercado, sob o 

argumento da sua impossibilidade sancionatória. Entender-se-ia a Resolução 163/2014 apenas 

como fonte interpretativa do órgão quanto aos métodos usualmente adotados na publicidade 

para crianças. Como tal, sem qualquer força normativa e vinculante. Simplesmente 

parâmetros interpretativos. 
                                                            
339 MIRAGEM, Bruno. Proteção da criança e do adolescente consumidores: possibilidade de explicitação de 
critérios de interpretação do conceito legal de publicidade abusiva e prática abusiva em razão de ofensa a direito 
Proteção da criança e do adolescente consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 95, (out. 2014), p.459-495, p. 478. 
340 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE - ABAP. Comunicado, 23 abr.2014. 
Disponível em: <http://aner.org.br/comunicado-publicidade-infantil-portaria-no-1632014-conanda/> Acesso em: 
04 mai. 2017. 
341 O conselho foi criado pela lei 8.242/81, mas sem qualquer atribuição de poder sancionatório, apenas 
fiscalizatório. 
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Do ponto de vista doutrinário, há de outro lado quem sustente a legitimidade 

normativa da Resolução 163/14 e a sua consequente coercibilidade.  Bruno Miragem, em 

parecer encomendado por uma entidade de proteção aos interesses da criança, firmou a 

seguinte conclusão: 

Percebe-se, a meu ver, que não se tem demonstrado que a Res. 163, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -Conanda -tendo sido editada por 
órgão competente, regulamentando limites à atividade publicitária e negocial 
definidos em lei, extravasa a exigência de proporcionalidade que se exige da norma 
limitadora. Ademais, considerando que os critérios que conformam o sentido que a 
lei confere à liberdade de iniciativa econômica e de expressão publicitária, cuja 
conciliação com a defesa do consumidor e dos direitos da criança e do adolescente é 
impositivo constitucional.  

Desse modo, respondendo objetivamente à questão oferecida pelo Instituto Alana, 
entendo que é constitucional a Res. 163, do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que definem critérios para a interpretação e aplicação dos 
arts. 37, § 6.° e 39, IV, do CDC, em vista da proteção do interesse da criança e do 
adolescente, a serem assegurados com absoluta prioridade, nos termos do art. 227, 
da CF/l988. É o parecer.342 

 

No mesmo sentido, Dalmo Dallari defende que a resolução teria amparo 

constitucional e contribuiria para que o “Brasil dê efetividade às obrigações jurídicas 

assumidas internacionalmente com relação à proteção dos direitos e da dignidade da criança e 

do adolescente”.   Para ele, não teria “cabimento a alegação de inconstitucionalidade da Res. 

163/2014, que é expressão do cumprimento das competências, que são direitos e obrigações 

jurídicas do Conanda”.343 Representaria “um passo importante para o afastamento de abusos 

que são frequentemente cometidos na publicidade comercial dirigida ao público infantil”.344 

A argumentação dos autores tem uma nítida preocupação com a efetividade da 

proteção à criança e adolescente, e é partir dela que se sustenta a validade regulatória do 

instrumento. Porém, numa análise mais criteriosa e imparcial, ele não sustenta a sua 

legitimidade dentro da estrutura normativa nacional. Desborda claramente o seu propósito 

regulamentar e impõe comportamentos reservados à lei propriamente dita, como produto 

democrático que o é. E ainda que tutele relevantes interesses, não há como se convolar a sua 

legitimação punitiva e coercitiva. 

                                                            
342 MIRAGEM, Bruno. Proteção da criança e do adolescente consumidores: possibilidade de explicitação de 
critérios de interpretação do conceito legal de publicidade abusiva e prática abusiva em razão de ofensa a direito 
Proteção da criança e do adolescente consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 95, (out. 2014), p.459-495, p.480. 
343 DALLARI, Dalmo. Publicidade danosa à criança. Jornal do Brasil, 26.04.2014. Disponível em: < 
http://www.jb.com.br/dalmo-dallari/noticias/2014/04/26/publicidade-danosa-a-crianca/>. Acesso em: 09.06.17. 
344 Id. Ibid. 
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Não se identifica instrumento legal que dê suporte constitucional à pretendida força 

punitiva e restritiva do conselho, que naturalmente, num Estado Democrático e de Direito, 

demandaria, por força do princípio da legalidade, norma constitucionalmente determinada. E 

ainda que houvesse atribuição dessa competência pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

pelo CDC, ou pela Lei nº 8.242/91, que criou o CONANDA, para esse órgão “legislar”, 

persistiria a inconstitucionalidade, já que a atividade legislativa sofreria uma imprópria 

delegação.  

Do exame do artigo 2º, I, da Lei nº 8.242/91, extrai-se apenas a competência do 

CONANDA para elaborar normas atinentes à regulação “da política nacional de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente (...) observadas as linhas de ação e as diretrizes 

estabelecidas” no Estatuto da Criança e do Adolescente.345  

Ou seja, numa interpretação mais coerente e atenta ao texto constitucional, seria 

função do órgão editar normas de caráter estritamente regulamentar e geral no âmbito de 

implementação das políticas públicas destinadas à criança e ao adolescente. Muito longe está 

essa outorga regulamentar do poder de determinar comportamentos e regras específicas para a 

atividade publicitária, que só seria possível, pelo estruturante princípio da legalidade, reitere-

se, por meio de lei. 

Portanto, a Resolução nº 163/14 do CONANDA só pode ser vista como uma 

orientação para a política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 

mas sem qualquer caráter vinculante para os particulares. Interpretação diversa, em que se 

pretenda ampliar o alcance da Resolução, revelaria uma patente inconstitucionalidade e 

violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei nº 8.242/91, próprios fundamentos 

de legitimidade do CONANDA. 

E a despeito de se encontrem na doutrina bem construídos trabalhos em sentido 

oposto, acredita-se que houve extrapolamento legal do ato regulatório. E é exatamente por 

essa razão que há insistentes tentativas de entidades civis, como forma de ladear a falta de 

interesse político na discussão, de se recorrer a pareces de reconhecidos doutrinadores. Tudo 

com a intenção de validar e legitimar o conteúdo normativo da indigitada resolução. À vista 

                                                            
345 “I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990” (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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disso, infere-se que, embora muito bem-intencionada, a Resolução n. º 163, do CONANDA, 

inclina-se a um excesso na sua função instrumental de proteção da criança.  

Desse breve confronto de pontos de vista, independentemente da opção 

argumentativa a que se abrace, desde já se identifica um grande impasse na aplicação da 

Resolução 163/14 do CONANDA. Isso resulta em mais um obstáculo para assegurar limites à 

publicidade direcionada ao público infantil. A celeuma criada só vem a reforçar ainda mais a 

necessidade de enfrentamento do tema no ambiente legítimo de um sistema democrático, que 

não pode ser outro senão o parlamento nacional. Caminha-se, desse modo, para a conclusão 

de que há sim uma carência normativa na temática. 

3.3 O IMPOSITIVO RECONHECIMENTO DA INSUFICIÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO 
EXISTENTE: A NECESSIDADE DE UMA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA 
PUBLICIDADE INFANTIL 

 

Apesar de toda previsão regulatória contextualizada nesta pesquisa, seja ela de 

natureza pública ou privada, observa-se que a publicidade dirigida à criança é controlada de 

forma panorâmica. Mesmo quando se busca a fundo outras fontes normativas que funcionem 

com esse propósito, incluindo a própria Constituição Federal, nada se encontra como 

suficiente a um satisfatório controle da relação entre criança-publicidade, estando tudo 

gravado por uma sensível generalidade. 

Tal constatação impõe reconhecer que o Brasil vagueia nas discussões e na criação 

de políticas públicas de regulamentação no campo da publicidade e das instituições de 

comunicação. Países como Alemanha, Canadá, Suécia já estabeleceram legislações protetivas 

e mantêm-se ativos na implementação de políticas públicas específicas com o objetivo de 

regulamentação ou até mesmo proibição da publicidade dirigida à infância 

Esses países, em sua grande maioria guiadas por democracias consolidadas, não 

tratam o tema em confusão como um enquadramento de censura. Albergam com naturalidade 

a legitimidade estatal para intervir como agente de equilíbrio na questão. Venceu-se o 

argumento, que é frequente no cenário nacional, de que a regulação da publicidade infantil 

seria um retorno ao rigor da censura e da restrição ao’ direito de expressão, experimentados 

sob o comando político militar.  

As cicatrizes perpetuadas pela recente ditadura nacional servem como discurso aos 

publicitários e anunciantes para garantir a livre comunicação mercadológica destinada à 
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criança. Proclamam a ideia de que uma intervenção estatal mais dirigente na publicidade 

infantil seria censura, “protegendo assim seus interesses econômicos em anunciar para o 

público infantil que representa uma indústria multibilionária”.346 

A consequência desse impasse é que no Brasil, numa induvidosa postura de 

desinteresse político, discute-se desde 2001 o Projeto de Lei 5.921/01, que se propôs a servir 

de espécie legislativa ao regramento da publicidade dirigida à criança. Bem se vê que o 

mercado resiste à regulamentação pública, procrastinando essa discussão e mantendo-a longe 

de uma prioridade na pauta do Congresso Nacional.347 

Como remédio à fragilidade normativa, a sociedade civil brasileira, por meio de 

diversas organizações de defesa da criança, entidades educacionais, coletivos de pais e 

instituições de natureza diversa mantém-se ativa em campanhas de sensibilização sobre a 

publicidade e suas consequências para a infância.  

O CDC, considerado um dos mais avançados sistemas de proteção ao consumidor do 

mundo, ainda que trate especificamente da proibição da publicidade abusiva ao público 

infantil, carece de complementação legiferante no sentido de um detalhamento específico 

sobre o consumo infantil. É de se reconhecer que no principal instrumento legislativo sobre o 

tema não há uma abordagem destacada da publicidade reservada a esse destinatário. O que 

leva à natural conclusão de que faltam os legisladores com o dever ir além na regulamentação 

e detalhamento das questões específicas do consumo infantil.  

É bem verdade que “A publicidade é um desses temas que desafiam o legislador, 

apresentando grandes riscos para o consumidor, pois são de difícil harmonização o desejo de 

sedução e a necessidade de informação adequada”.348 Entretanto, ainda que essa tarefa seja 

sensível, ela é necessária. Afinal, na medida em que a publicidade passou a interferir 

fortemente nas relações de consumo, e na vida dos os cidadãos com um todo, surgiu com esse 

                                                            
346  CRAVEIRO, Pâmela Saunders Uchôa; MONTEIRO, Maria Clara Sidou. A publicidade infantil no Brasil e 
na Espanha: uma breve comparação entre leis e autorregulamentações. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/25255/18065>. Acesso em: 11 de ago. 2017. 
347 MONTEIRO, Maria Clara. Legitimidade do CONAR e a participação da esfera pública na discussão da 
publicidade para criança. Revista do Programa de pós-graduação em Comunicação da UFPB. Ano VIII, n. 
14 - jan-jun/2015. Disponível em: <periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/download/24716/13502>. Acesso 
em: 01 jul. 2017. 
348 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017. 
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fenômeno a necessidade de uma atuação do Direito como um agente de promoção de 

equilíbrio entre o interesse coletivo e o da atividade publicitária. 

Consegue-se hoje enxergar o extravasamento social dos processos da atividade 

publicitária. Eles estão inseridos, diante da sua relevância no escoamento da produção de um 

consumo massificado, no “próprio mecanismo do contrato e devem, por conseguinte, merecer 

uma disciplina de ordem pública análoga à das estipulações contratuais”.349 Admite-se, com 

isso, que a publicidade está abrangida pelas fases de consumo, ampliando-se a necessidade de 

cuidado e proteção do consumidor.  

À custa dessa percepção, a criação de vínculos juridicamente relevantes na sociedade 

de massa decorre não só do contrato como também da publicidade, constituindo fonte de 

obrigação para o fornecedor.350 Fato é que a realidade de hiperinformação, na qual cada 

indivíduo é submetido a uma quantidade imensa de dados e informações as mais variadas, a 

todo tempo, a importância da publicidade ganha induvidosa relevância jurídica. É assim 

aspecto indiscutível do âmbito da intervenção estatal.  

O mercado publicitário é dinâmico e sempre se reinventa para alcançar os seus 

objetivos de extrair do público infanto-juvenil tudo aquilo que dele o mercado espera. Com 

isso, põe à prova o discurso, costumeiramente apelidado de “paternalista”, de que o controle 

do mercado publicitário é desnecessário, já que caberia aos responsáveis legais a decisão final 

sobre a compra ou não.  

A prática consumerista mostra que o poder de resistência das famílias frente às 

desenvolvidas e progressivamente aprimoradas técnicas de marketing é cada vez mais tímido 

e insuficiente para, sem instrumentos interventivos, enfrentar a indústria voltada para o 

público infantil.351 

Apenas de forma ilustrativa do avanço, nem sempre honesto, das técnicas de 

convencimento, pode-se ser citada uma moderna prática, identificada como “publicidade 

invisível”. Esta se diferenciaria do merchandising, que consiste na aparição, geralmente em 

                                                            
349 COMPARATO, Fábio Konder, A proteção do consumidor: importante capítulo do Direito Econômico, in 
Defesa do Consumidor. COMPARATO, Fábio Konder.  Ensaios e pareceres de direito empresarial.  Rio de 
Janeiro:  Forense, 1978, p. 473-499.  
350 Vide o conteúdo do art. 30 do CDC. 
351 TORRES, Larissa Fontes de C.; LEITE, Filipe Mendes Cavalcanti. Publicidade dirigida à criança: análise 
de controle exercido no brasil pelos tribunais de justiça e pelo CONAR. Disponível em:< 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=cd12c5f7eafb7e78>. Acesso em: 10 jul. 2017.  
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programas televisivos, peças teatrais ou filmes, de personagens consumindo produtos ou 

serviços, com o objetivo de promoção do fornecedor, pois este ainda que de forma sutil é 

perceptível ao consumidor.352 “A publicidade invisível, ao contrário, tem como principal 

característica a sua absoluta imperceptibilidade, sendo conhecida apenas pelos agentes 

envolvidos na sua promoção”.353 

A publicidade invisível é técnica de “mensagens positivas transmitidas aos 

consumidores com o objetivo de aumentar a venda de determinados produtos ou serviços por 

intermédio de pessoas especialmente contratadas para este fim”.354 As empresas com esse 

manejo criam blogs ou sítios na internet de modo dissimulado e supostamente desinteressado 

em divulgação de produtos. Quando atingem determinado quantitativo de seguidores 

transformam-se em divulgadores dos produtos. 

Outra forma avançada de fazer publicidade é pela tática que se denominou 

“neuromarketing”.  Trata-se de uma técnica derivada da neuroeconomia, e consequentemente, 

da neurociência, que converge as descobertas fisiológicas recentes da neurologia à finalidade 

comercial do marketing nas Relações de Consumo. Tem origem proveniente de pesquisas 

recentes, mais precisamente do final da década de 1990. 

Em síntese, esta prática busca compreender as reações biológicas, conscientes ou 

inconscientes, relacionadas ao comportamento do consumidor, visando à maior aceitação dos 

produtos criados e à eficácia da publicidade. Procura seduzir mesmo que iludindo, falseando 

ou contornando a racionalidade para alcançar os sentidos e provocar uma decisão 

emocionalmente irrefletida de aquisição pelo consumidor.355 

A técnica recorre à influência biológica inconsciente no processo decisório dos 

consumidores, reforçando o argumento de que o Estado não pode se esquivar de regular e 

                                                            
352 EFING, A. C.; BERGSTEIN, Laís Gomes; Gibran, F. M..A ilicitude da publicidade invisível sob a 
perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 81, 
2012, p. 99. 
353 Id. Ibid., p.100.  
354 Id. Ibid., p.103. 
355 TAMBARA, Isabelle; BATISTA, Osvaldo Henrique dos Santos; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. A 
proteção do consumidor e as técnicas de neuromarketing no comércio eletrônico que potencializam sua 
vulnerabilidade. Revista de Direito Empresarial: RDEmp, Belo Horizonte, v. 11, n. 3, p. 89-107, set./dez. 
2014. 
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acompanhar tais espécies de inovações, que majoram sensivelmente a vulnerabilidade dos 

consumidores.356 

Vislumbra-se, assim, que, a partir da análise do Direito Comparado e, 

principalmente, da prática de mercado brasileira, a falta de uma regulamentação 

especialmente dirigida à proteção do consumidor, especificamente na temática da publicidade 

infantil, parece resultar em uma liberdade excessiva às ações das mídias.  

As lacunas normativas identificadas no sistema de controle da publicidade nacional, 

que não conseguiu acompanhar a evolução das particularidades da sociedade de consumo, 

passam a permitir que a liberdade sirva de instrumento de manipulação de comportamentos 

sociais. Em consequência, pode-se afirmar que há incontornável necessidade de regramento 

que minimize, notadamente na fase inicial de vida da criança, essa eficiente e incisiva 

investida da publicidade.  

Não se pode ignorar a imprescindibilidade de delineamentos prévios de condutas que 

devem ser consideradas como abusivas. A atuação repressora do Judiciário por meio de 

tutelas coletivas ficaria na retaguarda e como, ainda que não menos importante e necessária, 

de naturezas residual e sancionatória. 

Impõe-se sobrelevar, noutra perspectiva, que inferir pela necessidade de uma 

legislação específica do tema não significa abonar uma ingerência inadvertida na livre 

iniciativa. O que não se pode deixar fora da discussão é o fato da massificação das relações 

negociais potencializar a publicidade. E com isso atribuir-lhe um status de elemento essencial 

no estímulo das trocas econômicas. Ganha o apelo publicitário, inegavelmente, o poder de 

representar o traço cultural da coletividade. Retira do consumidor, por meio das táticas 

caracterizadas na sociedade de consumo, a capacidade de exercer livremente suas escolhas. 

Estas convolam-se, na pós-modernidade, em ditames sociais.  

Como pondera Fábio Comparato, o consumidor seria vítima de sua própria 

incapacidade crítica ou suscetibilidade emocional. Acaba tornando-se dócil objeto de 

exploração de uma publicidade obsessora e obsidional, passando a responder ao reflexo 

                                                            
356 EFING Antônio Carlos. Os Deveres Anexos da Boa-Fé e a Prática do Neuromarketing nas Relações de 
Consumo: Análise Jurídica Embasada em Direitos Fundamentais. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, 2011, n. 
15, p.38-53, jan./dez. 2013. 
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condicionado da palavra mágica, não oferecendo nenhuma resistência.357 E assim “Compra 

um objeto ou paga por um serviço, não porque a sua marca ateste a sua boa qualidade, mas 

simplesmente porque ela evoca todo um reino de fantasias ou devaneio de atração 

irresistível”.358 

Tais ponderações conduzem o debate do disciplinamento específico da publicidade 

infantil a uma proximidade muito maior à limitação de abusos do mercado do que à intenção 

estatal de intervenções ilegítimas às opções dos particulares.  E “a questão deixa de ser a de 

supressão pura e simples da publicidade e passa a ser a de sua contenção ou controle dos seus 

abusos, fazendo-a cumprir sua função social. Controla-se, então, a publicidade, porque se 

controla a empresa”.359 

A discussão deve também ser ladeada pelo compromisso de tratamentos prioritário e 

especial da infância, garantindo-lhe prioridade de proteção absoluta. E isso obriga a todos, 

sociedade, Estado e mercado, o dever de resguardar as crianças em seus interesses como 

indivíduos em processo de formação. 

Pode-se, após todas essas arguições, responder à primeira resposta pretendida nesta 

pesquisa. Chega-se à conclusão de que o controle do ato publicitário existente no Brasil 

revela-se insuficiente para prover uma proteção efetiva ao público infantil. Persiste muito 

espaço para exploração da fragilidade infantil, de sorte que esse sistema misto não está 

suficientemente adequado às técnicas e artimanhas da publicidade, que carregam consigo o 

peso de manter a economia em movimento. E a leitura circunstanciada dos instrumentos 

públicos e privados, entendidos como regulatórios atualmente, parece notabilizar esse 

entendimento. 

De modo mais claro é conveniente, revolvendo os argumentos já lançados, explicar a 

conclusão alcançada. Quando se volta o olhar para o lado da regulamentação privada, 

implementada pelo CONAR, numa espécie de controle corporativo, identifica-se, na prática, 

que apenas um pequeno percentual dos anúncios é realmente suspenso ou banido do ar. Vige, 

                                                            
357 COMPARATO, Fábio Konder, A proteção do consumidor: importante capítulo do Direito Econômico, in 
Defesa do Consumidor. COMPARATO, Fábio Konder.  Ensaios e pareceres de direito empresarial.  Rio de 
Janeiro:  Forense, 1978, p. 473-499. 
358 Id. Ibid., p. 480. 
359 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017, p. 25. 



    147 

ao que parece, muito mais o interesse de autopreservação da atividade publicitária do que de 

preocupação como os destinatários das mensagens de suas mídias.  

Observa-se pelos dados coletados uma postura parcial do conselho. Aliás, algo bem 

natural em se tratando de ente de classe, sendo ingênuo esperar algo muito diferente. E com 

isso “Não deixa de ser um approach neo-corporativo, herdeiro moderno do corporativismo, 

tão largamente utilizados no Ancién Regime”.360 Logo, a auto-regulamentação "não constitui, 

em si mesma, um meio adequado de proteção do consumidor, embora possa ser uma extensão 

independente útil do sistema legal estatal".361 

Como adverte Virgílio Afonso da Silva, “aqueles que entendem que a 

autorregulamentação é a melhor saída teriam que demonstrar de que forma ela seria tão 

protetiva em relação às crianças quanto uma regulamentação estatal mais intensa”.362 O que, 

diante dos números e resultados tão inexpressivos coletados do sítio da entidade e de outras 

pesquisas científicas, dificilmente seria plausível. Ademais, complementa o autor “que deixar 

a decisão sobre a restrição a um direito fundamental nas mãos exatamente daquele que terá o 

seu direito fundamental restringido não milita em favor de uma real ação nesse âmbito”.363  

Girando-se para o controle público exercido, essencialmente, pelo Judiciário, as 

constatações são de que vigem a morosidade e uma regulamentação extremamente subjetiva, 

na medida que ela demanda caracterização caso a caso do que seria publicidade abusiva ou 

enganosa.  

Configurou-se uma forma de controle estatal não tão eficiente em face da velocidade 

de difusão da informação e das campanhas publicitárias. Há também tentativas de 

regulamentação feitas por quem não é tecnicamente competente para o tratamento normativo 

do tema. Este exige indiscutivelmente instrumento legítimo, qual seja a lei em espécie. 

Normas infralegais, ainda que bem-intencionadas, não podem se prestar a corrigir 

insuficiência normativa, o que demandaria ignorar seus vícios de formação e sua 

ilegitimidade. 

                                                            
360 FROTA, Mario. Auto-regulamentação: vantagens e desvantagens. Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, n. 4, 1992, p. 43. 
361 Gustavo Ghidini, Problems of consumer protection against unfair advertising under Italian law, in Journal of 
Consumer Policy, 2, 1978/4, p. 317.  https://link.springer.com/article/10.1007/BF00382988. 
362 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalidade da Restrição da Publicidade de Alimentos e de 
Bebidas Não Alcoólicas voltada ao Público Infantil. 26 de abril de 2012. Publicação encomendada pelo 
Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, p.25. 
363 Ibidem, p.26. 
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Enfim, a publicidade é sabidamente um instrumento essencial no mercado. Porém ela 

deve ser desenvolvida ao lado da melhoria das relações consumidor-fornecedor e como 

“ferramenta de aperfeiçoamento da posição do consumidor no mercado, respeitando suas 

fragilidades e sensibilidades. Deve ser denominador de cooperação e não de dominação”.364 

E desse modo, “Sempre que a publicidade se afastar desses parâmetros, é chegada a 

hora da intervenção estatal legislativa, administrativa e judicial — operar. Pelo bem do 

consumidor, mas também pela sanidade do mercado e do próprio fenômeno publicitário”.365 É 

disso que se trata o enfrentamento da temática da pesquisa. Enxergar a regulamentação como 

medida de sustentação de uma atividade econômica adequada aos seus objetivos e vigilante 

quanto às suas responsabilidades sociais. Por essa razão ela não pode claudicar nesse objetivo, 

cumprindo ao Estado suprir a deficiência que se apresenta no atual estágio do controle 

midiático. 

E quando se conclui pela deficiência normativa em matéria de publicidade infantil, 

deve-se pensar nela não “como medida pensada apenas no consumidor, mas até mesmo como 

proteção contra ela mesma. “E é o Direito aquele que lhe pode dar resposta mais segura e 

duradoura”.366 

3.4 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO DIREITO FUNDAMENTAL E A SUA 
RECONHECIDA CONDIÇÃO DE “VULNERÁVEL” 

Em face de uma nova arquitetura social desenvolvida após a Segunda Guerra 

Mundial, despertada em razão da Revolução Industrial, a produção, o consumo e o crédito 

surgiram ofertados massivamente. Como medida de fomento a esse momento econômico, 

utilizou-se de uma ampla disseminação da publicidade e das estratégias para impulsionar as 

vendas, situando o consumidor em condição de progressiva fragilidade frente às ações dos 

produtores e fornecedores de bens e serviços. 

Esse contexto fez-se propagar a necessidade de criação de um sistema de proteção ao 

consumidor. Assinalou-se o predomínio dos interesses daqueles que detêm controle sobre o 

poder econômico e a cadeia produtiva em contraponto à fragilidade e à subserviência daqueles 

                                                            
364 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017.  
365 Id. Ibid., p.48.  
366 Ibidem, p.48. 
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que necessitam consumir e, na maioria das vezes, estão em condições econômicas e técnicas 

inferiores.367 

O consumidor passou ser identificado como indivíduo carecedor de proteção, tanto 

pelo sistema normativo vigente, quanto pelo próprio mercado, no contexto das relações 

negociais consumeristas. Despertou-se para o fato de em algum momento todos os indivíduos 

assumirão essa condição. Sendo assim, “a caracterização dos direitos do consumidor como 

direitos humanos revela o reconhecimento jurídico de uma necessidade humana essencial, que 

é a necessidade do consumo”. 368 

E esse despertar do Direito para peculiaridades do consumo e para a problemática da 

publicidade reclamou a intervenção do Estado na proteção do consumidor em sistemas 

jurídicos de muitos países, dentre eles o brasileiro. No ordenamento doméstico preferiu-se, 

ante a sua relevância, alçar essa estrutura de proteção ao patamar constitucional. 

A Constituição da República de 1988, nesse sentido, marcou uma nova ordem 

jurídica na defesa da pessoa humana perante as imperfeições do mercado. O constituinte 

situou a proteção do consumidor entre os direitos fundamentais, conforme se vê pelo teor do 

artigo 5º, XXXII. “Revestiu-se, assim, de duplo sentido, direito do sujeito e dever do 

Estado”.369 E, assim, o direito do consumidor é construído a partir dessa duplicidade, 

correspondendo a “um direito à proteção do Estado contra a intervenção de terceiros, de modo 

que o reconhecimento do sujeito como um consumidor lhe atribui determinados direitos 

oponíveis, em regra, aos entes privados, e em menor grau, ao próprio Estado”.370 

Preocupou-se em registrar essa proteção também no artigo 170, V, da Constituição, 

quando trata da Ordem Econômica e Financeira371. Já no art. 48 das Disposições Transitórias 

                                                            
367 ROSA, Luiz Carlos Goiabeira; BERNARDES, Luana Ferreira; FÉLIX, Vinícius César. O idoso como 
consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência 
Brasília.v. 18 n. 116 Out. 2016./Jan. 2017. Disponível 
em:<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1281/1188>. Acesso em: 27 jul. 2017. 
368 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. O direito do consumidor como Direito Fundamental – consequências 
jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 43,, jul./set. 2002, p.37. 
369 ODY, Lisiane Feiten Wingert.Conceito de consumidor e noção de vulnerabilidade nos países do Mercosul. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 16, n. 64, p. 80-108,out./dez. 2007, p. 520. 
370 MIRAGEM, Bruno. Proteção da criança e do adolescente consumidores: possibilidade de explicitação de 
critérios de interpretação do conceito legal de publicidade abusiva e prática abusiva em razão de ofensa a direito 
Proteção da criança e do adolescente consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 95, (out. 2014), p.463-464. 
371 O art. 5.º estabelece, como direito fundamental do cidadão brasileiro, a defesa dos seus direitos como 
consumidor. O art. 170 estabelece que a ordem constitucional econômica do nosso mercado será baseada na livre 
iniciativa (caput), mas limitada pelos direitos do consumidor (inciso V). 
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determinou elaboração de lei tutelar, centralizada na ideia básica de proteção deste sujeito 

especial. Sedimentou-se, assim, o dever Estatal de garantir a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos pela implementação de uma política de nacional de consumo. 

Interessante destacar que a associação dessa proteção como direito fundamental e sua 

referência também no título da ordem econômica demonstra a simbiose dos temas e a 

preocupação do Estado em relação às formas de consumo e as suas consequências, tanto para 

o indivíduo quanto para o próprio mercado.  

O resultado da determinação constitucional foi a edição da principal legislação 

infraconstitucional de proteção ao consumidor, caracterizando uma nova microcodificação, 

proclamada pela Lei 8.078/1990. O Código de Defesa do Consumidor seria uma medida de 

realização desse direito humano fundamental, por meio de prestação legislativa de Estado 

com nuanças de lei de ordem pública, em que se busca efetivação dos seus preceitos 

protetivos e promocionais do texto constitucional. 372 

E desse modo, o sistema jurídico atribuiu ao direito do consumidor, a caracterização 

ontológica de “direito humano fundamental, tomado o sujeito titular do direito na sua 

compreensão finalista, vinculada a uma dimensão própria da pessoa humana e de sua 

necessidade de consumo”. 373  

O CDC, como instrumento de proteção, desenvolveu-se a partir do reconhecimento 

da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, em quaisquer de suas fases de 

elaboração.374 Criou-se um sistema fundado na defesa do consumidor em posição 

sabidamente desnivelada, remodelando-se, nessas relações jurídicas, o formalismo marcante 

da teoria contratual clássica. Ganhou o CDC o papel de instrumento normativo nivelador, 

corrigindo-se a assimetria advinda da vulnerabilidade do consumidor. 

                                                            
372 Fernando Costa de Azevedo destaca que quando o CDC entrou em vigor, em março de 1991, teve início o que 
se pode chamar de a primeira fase do direito brasileiro do consumidor, a fase de formação de sua efetividade. A 
nova lei teria representado a verdadeira revolução no direito privado brasileiro, na medida em que trouxe a 
reconfiguração de institutos jurídicos do direito tradicional (moderno) como o contrato e a responsabilidade civil. 
In: Fernando Costa de Azevedo. “O reconhecimento jurídico da hipervulnerabilidade de certos grupos de 
consumidores como expressão de um sentido material de justiça no contexto da sociedade de consumo 
contemporânea”. 
373 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. O direito do consumidor como Direito Fundamental – consequências 
jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 43, jul./set. 2002, p. 48. 
374 O CDC protege as expectativas criadas no consumidor na fase de formação do contrato, como se observa da 
leitura dos artigos 31, que exige que a oferta seja clara, precisa, apresente informações seguras sobre a qualidade 
do produto ou do serviço, e também no artigo 34, que trata da responsabilidade solidária entre o fornecedor, e os 
atos de seus prepostos ou representantes. 
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O fundamento da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo é, 

portanto, medida de equilíbrio das partes da relação de consumo, consubstanciando a 

exigência constitucional de igualdade material. Reconheceu-se que “Com o advento da 

sociedade de consumo em massa, os indivíduos assumiram posições de desigualdade em suas 

relações sociais e econômicas”.375 E tal peculiaridade “específica do consumidor, que redunda 

em sua fragilidade, é observável, ao menos, sob três enfoques principais: a vulnerabilidade a 

partir da publicidade, a vulnerabilidade técnico-profissional e a vulnerabilidade jurídica”.376  

E essa admitida presunção pautada pelo CDC é absoluta, como adverte Claudia Lima 

Marques, significa que pouco importa que “seja rico ou pobre, analfabeto ou pós-doutor, 

qualquer consumidor ou sujeito de direitos qualifica-se como consumidor vulnerável”.377 Ela 

se configura “pelo simples fato de o cidadão se encontrar na situação de consumidor, 

independente de grau cultural, econômico, político, jurídico, etc.”. 378 

Claudia Marques ainda registra a preocupação na tentativa de se afastar a 

“vulnerabilidade dos consumidores in concreto, mesmo que pessoas físicas, alegando que os 

bens por eles comprados seriam de "luxo" ou que deteriam de conhecimentos especiais, como 

advogados ou "especialistas".  Para ela essa argumentação esbarraria exatamente na 

presunção legal do art. 4. °, I, do CDC, que aplica uma vulnerabilidade "geral" a todos os 

consumidores. Logo, tratando-se de pessoa física destinatária final sequer é necessário discutir 

a sua qualificação como consumidora.379 

Aliás a própria “noção de consumidor decorre da vulnerabilidade desse sujeito, que 

não atua com habitualidade e com os mesmos meios no mercado, em face do fornecedor de 

um determinado bem ou serviço, que o explora empreendedoramente”.380 Optou-se por um 

conceito econômico, definindo-se, genericamente, o consumidor como destinatário final de 

um determinado produto ou serviço. 
                                                            
375 MARIGHETTO, Andrea. O "funcionalismo" no sistema brasileiro de proteção e defesa do consumidor.  
Revista de direito do consumidor , v. 24, n. 101, p. 43–74, set./out., 2015. p.66. 
376SCHMITT, Cristiano Heineck. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo, n 70, abr./jun. 2009, p. 471. 
377 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p. 198. 
378 EFING, Antônio Carlos. Direito das Relações Contratuais. 1ª ed. (ano 2002), 4ª reimpressão, Curitiba: 
Juruá, 2009, p.105. 
379 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p. 198. 
380 ODY, Lisiane Feiten Wingert.Conceito de consumidor e noção de vulnerabilidade nos países do Mercosul. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 16, n. 64, p. 80-108,out./dez. 2007, p. 523. 
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A adesão normativa à qualificação de “vulnerável” evidencia o incremento, pela 

sociedade de consumo pós-moderna, de situações de insegurança e diferenças jurídicas, com 

projeções profundas nas relações eminentemente consumeristas. E ainda que travadas no 

âmbito de relações eminentemente privadas, reclamou-se mecanismos tutelares com força 

imperativa para regular os assuntos sensíveis ao interesse público. Proporcionou-se, assim, “a 

adoção de instrumentos capazes de garantir a maior paridade possível da posição do 

consumidor diante do fornecedor”.381 

Sem essa recondução a um equilíbrio entre as partes nos negócios jurídicos 

consumeristas, conforme explicam Marques e Miragem, a liberdade entendida a partir do 

vulnerável, que não tem como sequer garantir sua vontade, não é outra senão consentir na 

vontade do predisponente.382  Logo, sob uma perspectiva constitucional, o direito do 

consumidor “como direito fundamental-(re)inscreve a pessoa no mercado, cuidando de 

(re)equilibrar as situações jurídicas entre os agentes transformadores do mercado com os 

agentes exaurientes no mercado”.383 

Esse reconhecimento pela vulnerabilidade suplantado na lei consumerista é 

desdobramento e tem sua origem axiológica na própria dignidade humana384, que é, ainda que 

tenha seu conteúdo um tanto impreciso e controverso, fundamento da própria ordem 

constitucional.  

Para Ingo Sarlet, um dos autores mais dedicados ao estudo do tema no Brasil, 

constitui a dignidade da pessoa o elemento que confere unidade de sentido e legitimidade a 

uma determinada ordem constitucional, de modo que todos os direitos e garantias nela 

                                                            
381 SCHMITT, Cristiano Heineck. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo, n 70, abr./jun. 2009, p. 472. 
382 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p. 196. 
383 MARTINS, Fernando Rodrigues. Os deveres fundamentais como causa subjacente-valorativa da tutela da 
pessoa consumidora: contributo transverso e suplementar à hermenêutica consumerista da afirmação. 2014. 
Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 23, n. 94, p. 215-257, p. 222. 
384 Uma questão interessante, partindo desse desabrochar da vulnerabilidade a partir da dignidade humana, é o 
fato de, ainda que eventualmente, a jurisprudência reconhecer essa condição a pessoas jurídicas. Afinal, sendo 
direito do consumidor um direito humano, implicaria uma necessária exclusão da titularidade da pessoa jurídica, 
em face da impropriedade de atribuir direitos humanos a pessoa não-humana, mas mera criação jurídica. A 
discussão refoge ao objetivo da pesquisa, mas sabe-se que ela deve ser enfrentada a partir da perspectiva adotada 
para o conceito de “consumidor”. Lembrando-se que duas correntes debatem esse conceito, são elas a dos 
“finalistas” e “maximalistas”. Vide REsp 684.613/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2005, 
DJ 01.07.2005, p. 530). 
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estabelecidos guardam uma vinculação maior ou menor com esse princípio.385 Seria, assim, “a 

vulnerabilidade a representação operacional, concreta, do princípio da igualdade”.386 Onde se 

manifesta o reconhecimento da pessoa humana como valor-fonte do direito. 387 

Desse modo, a vulnerabilidade “é um conceito de relação, indicando uma 

circunstância em que um dos pólos do relacionamento se encontra com potência superior ao 

outro pólo, estando, portanto, com possibilidade de maculá-lo, ofendê-lo, melindrá-lo”.388 

O Código de Defesa do Consumidor, ao afirmar que a vulnerabilidade do 

consumidor deve ser objeto de proteção, reconheceu a desigualdade que se estabelece entre o 

consumidor e o fornecedor em uma relação de consumo. Nela é caracterizado um “sinal de 

confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, é uma situação permanente ou 

provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, 

desequilibrando a relação”.389  

A vulnerabilidade seria, em linhas gerais, uma explicação das regras de proteção do 

sujeito mais fraco, materializando a técnica para a sua boa aplicação, representando “a noção 

instrumental que guia e ilumina a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras, à 

procura do fundamento da igualdade e da justiça equitativa”.390 

Assim, a ideia de vulnerabilidade está associada à fragilidade de um dos agentes das 

relações de mercado, no caso, o consumidor, e para o Código de Defesa do Consumidor 

aquela se presume em qualquer relação de consumo. “É o desencontro de forças, a 

                                                            
385 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2001, p. 87. 
386 MORAES; 2009, p. 105. Código de Defesa do Consumidor: O Princípio da Vulnerabilidade no Contrato na 
Publicidade nas Demais Práticas Comerciais 3. ed. Livraria do advogado. 
387 Cláudia Lima explica que se deu “porque a igualdade é uma visão macro, do homem e da sociedade, noção 
mais objetiva e consolidada, em que a desigualdade se aprecia sempre pela comparação de situações e pessoas, 
como fizemos acima: aos iguais, trata-se igualmente; aos desiguais, trata-se desigualmente para alcançar a 
justiça. Já a vulnerabilidade é filha deste princípio, mas noção flexível e não consolidada, que apresenta traços de 
subjetividade que a caracterizam: a vulnerabilidade não necessita sempre de uma comparação entre situações e 
sujeitos”. In: MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2014, p.117. 
388 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. A vulnerabilidade tributária do consumidor. Revista de Direito do 
Consumidor, ano 13, v.51, p.198-211, jul/set/2004, p.199. 
389 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2014, p.119. 
390 Id.Ibid., p.123. 
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desigualdade econômica ou de conhecimento técnico entre o consumidor e o fornecedor” 391, 

sendo certo que a “proteção à vulnerabilidade do consumidor, é fundamentada na proteção à 

confiança que este deposita nos vínculos que formaliza no mercado de consumo”.392 

Elegeu-se um reconhecimento da condição de “vulnerável” como modo de garantir à 

pessoa humana a igualdade no exercício das suas liberdades, no caso, sua liberdade negocial, 

que, à ausência de norma de proteção específica, faria com que a liberdade do 

economicamente mais forte anulasse a liberdade do mais fraco.393 

Diante dessa estruturação constitucional o “direito do consumidor também pode ser 

compreendido numa vertente engajada e provocadora de (re)conhecimento pelo sistema 

jurídico face aos reclamos e lutas de cidadãos e setores organizados em busca de equilíbrio no 

mercado”.394 E a tutela do consumidor, a partir do seu reconhecimento como indivíduo 

vulnerável, é “o fundamento que o concilia com o direito à igualdade, concebido este no seu 

significado de igualdade substancial”. 395 

Como conclusão ao desfecho desse tópico, é possível indicar que o ponto de partida 

da proteção constitucional do consumidor é a tutela à parte débil. Esta implica, 

necessariamente, e um reconhecimento da vulnerabilidade desse sujeito carecedor de especial 

atenção dentro da sociedade do consumo massificado.  

Deslocando-se esse dever de cuidado para o público infantil, percebe-se nessa 

categoria de sujeitos uma dupla incidência dessa condição de vulnerabilidade: é vulnerável 

porque é criança, ou seja, indivíduo em precoce processo de formação, e, também, porque se 

insere no papel de consumidor no mercado. Do mesmo modo, sofre desigualdade tanto na 

relação com o fornecedor, ante a sua presunção de desequilíbrio pela sua vulnerabilidade, 

quanto frente aos demais consumidores médios, diante de sua fragilidade fática ainda mais 

acentuada.  

                                                            
391 BAGGIO, Andreza Cristina . Confiança e responsabilidade nas relações de consumo: considerações acerca 
dos sites de compras coletivas. Revista Ius Gentium, v.9, n.6 – 2014 – Edição Extra, p. 31. Disponível em: 
<https://www.uninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/view/146>. 
392 BAGGIO, Andreza Cristina. O Direito do Consumidor Brasileiro e a Teoria da Confiança. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
393 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. O direito do consumidor como Direito Fundamental – consequências 
jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 43, jul./set. 2002, p. 40. 
394 MARTINS, Fernando Rodrigues. Os deveres fundamentais como causa subjacente-valorativa da tutela da 
pessoa consumidora: contributo transverso e suplementar à hermenêutica consumerista da afirmação. 2014. 
Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 23, n. 94, p. 215-257, p. 218. 
395 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Op. Cit., p.49. 
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E entender os direitos do consumidor sob a ótica dos direitos fundamentais é aceitar 

a (re)personificação do direito como forma de proteção e promoção da pessoa. Esta, por força 

de uma ampliação constitucional da dignidade da pessoa humana, num Estado Democrático 

de Direito, é considerada não mais de modo genérico, mas como categorias específicas e com 

diferentes graus de proteção. 396 

 É sob esse contexto principiológico que a legitimidade da intervenção estatal emana 

na ordem jurídica. O Estado, enquanto agente de proteção dos direitos fundamentais, deve 

estar atento principalmente ao patamar de vulnerabilidade dos titulares dessa tutela. E 

sobrepor o interesse do vulnerável a outros que eventualmente lhe sejam opostos.  

 

3.4.1 Da Vulnerabilidade Dos Consumidores À Hipervulnerabilidade Do Público 

Infantil 

 

O consumidor, como trabalhado no tópico anterior, é juridicamente reconhecido 

como indivíduo ou entidade vulnerável no mercado de consumo, como se extrai do inc. I, art. 

4.° do CDC. Contudo, exsurgem categorias de consumidores que apresentam condições 

específicas, como é o caso das crianças, que fazem exorbitar essa qualificação geral 

estabelecida.  

Fez-se, nesse cenário, surgir a denominação, notabilizada pelos doutrinadores 

contemporâneos, de “consumidores hipervulneráveis” ou com “vulnerabilidade agravada”397. 

Seria, assim, um caso de vulnerabilidade constatada faticamente, ou seja, diante de 

características próprias e singulares de cada categoria de consumidor enxergadas 

concretamente. 

Essa necessidade de graduação é verificada em razão da complexidade da sociedade 

pós-moderna, que promoveu uma visível reconfiguração da sociedade de consumo brasileira. 

O direito do consumidor, até então centralizado essencialmente no reconhecimento da 

                                                            
396 FERREIRA, Sérgio de Abreu.O Princípio da Proteção do Consumidor como Cláusula Pétrea. Revista 
eletrônica do Instituto Metodista Granbery. Disponível em: http://re.granbery.edu.br/artigos/Mjkw. Acesso 
em: 10 ago. 2017. 
397 A terminologia “hipervulnerável”, criada por Antonio Herman Benjamin, foi aceita na doutrina e consolidada 
na jurisprudência do STJ. Alguns autores, como Claudia Lima Marques, preferem a adjetivação “agravada”. 
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vulnerabilidade generalizada do consumidor, restou “insuficiente para a defesa adequada de 

algumas parcelas de consumidores”.398 

Dessa sorte é que se passou a reconhecer “a insuficiência do princípio da 

vulnerabilidade como presunção meramente formal” e, que “por isso mesmo, concretiza 

apenas uma igualdade formal entre todos os consumidores”.399 

A sociedade de consumo passou a demandar uma nova fase do direito do 

consumidor, em que, para se garantir a efetividade já sedimentada pelo CDC desde a sua 

vigência, haveria a necessidade de vencer os desafios da construção de uma jurisprudência 

que seja apta e capaz de reconhecer as diferenças entre grupos de consumidores vulneráveis e 

hipervulneráveis, estabelecendo naturalmente graus de proteção diferenciados entre eles. Com 

isso destaca Claudia Marques a importância de saudar e desenvolver a noção de 

“hipervulnerabilidade”, como modo de consolidação e avanço na proteção dos consumidores 

cuidada e eficaz.400 

A novel necessidade da pós-modernidade surge da induvidosa existência de grupos 

com peculiaridades próprias e destoantes da regra do chamado “consumidor standard”. 

Inexiste, à vista disso, uma homogeneidade de sujeitos, persistindo diferenças entre os 

próprios consumidores e, por consequência, no grau de sua vulnerabilidade.401 

 Desse modo, condições tais como idade avançada ou reduzida, situação de 

enfermidade e outros mais que impliquem em fragilização e vulnerabilidade do consumidor 

em nível maior que o comum na relação com o produto ou serviço oferecido pelo fornecedor 

propiciam um grau mais intenso de inferioridade na relação de consumo. 402 

                                                            
398  ROSA, Luiz Carlos Goiabeira; BERNARDES, Luana Ferreira; FÉLIX, Vinícius César. O idoso como 
consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência Brasília.v. 
18 n. 116 Out. 2016./Jan. 2017. Disponível 
em:<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1281/1188>. Acesso em: 27 jul. 2017. 
399 AZEVEDO, Fernando Costa de. O Reconhecimento jurídico da hipervulnerabilidade de certos grupos de 
consumidores como expressão de um sentido material de justiça no contexto da sociedade de consumo 
contemporânea. Anais do I Seminário Internacional Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica. 2012. 
Disponível em: <http://imagensdajustica.ufpel.edu.br/anais/trabalhos/GT%207/GT%207%20-
%20AZEVEDO,%20Fernando%20Costa%20de.pdf>. Acesso em: 24 maio 2017, p. 23. 
400 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2014, p.135. 
401 CARVALHO, Diógenes Faria de; OLIVEIRA, Thaynara de Souza. A categoria jurídica de ‘consumidor-
criança’ e sua hipervulnerabilidade no mercado de consumo brasileiro. Revista Luso-Brasileira de Direito do 
Consumo, Curitiba, v. 5, n. 17, p. 207-230, mar. 2015, p. 220. 
402 ROSA, Luiz Carlos Goiabeira; BERNARDES, Luana Ferreira; FÉLIX, Vinícius César. O idoso como 
consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência 
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Como resultado dessa enxergada graduação, seria determinante a necessidade de 

“tratar de modo desigual não apenas os consumidores em geral nas suas relações com os 

fornecedores, mas também os consumidores entre si, a partir da identificação de diferenças 

entre grupos vulneráveis e hipervulneráveis” 403. Estes últimos, em face de um tipo de 

vulnerabilidade mais grave, “careceriam de uma proteção qualificada pelas normas do 

CDC”.404 

Segundo argumenta Cláudia Lima Marques, a hipervulnerabilidade “seria a situação 

social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por 

circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor, como sua idade reduzida 

(assim o caso da comida para bebês ou da publicidade para crianças) [...]. Em outras palavras, 

enquanto a vulnerabilidade “geral” do art. 4º, I do CDC se presume e é inerente a todos os 

consumidores, a hipervulnerabilidade seria inerente e “especial” à situação pessoal de um 

consumidor, [...].405 

É, pois, induvidosa a existência de diferenças entre os próprios consumidores e, por 

consequência, no grau de sua vulnerabilidade.406 Os hipervulneráveis demandam tratamento 

especial, pois manifestam vulnerabilidade além do padrão médio estabelecido para o 

consumidor, em razão de certas características pessoais. Necessitam pela sua fragilidade ou 

fraqueza, quando se parte para uma análise individual de cada uma dessas categorias, de 

proteção maior do que os consumidores em geral. 

Essa distinção de indivíduos em categorias traz consigo um novo desafio à 

efetividade da proteção dos consumidores, qual seja, o de identificar aqueles que reclamam 

uma tutela diferenciada e mais aprofundada do que a dedicada ao padrão tratado pela lei 

consumerista. Sobreleva-se melhor enxergá-los diante da mais sensível vulnerabilidade frente 

à sociedade de consumo contemporânea.  

                                                                                                                                                                                          
Brasília.v. 18 n. 116 Out. 2016./Jan. 2017. <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23646>. Acesso em: 25 
maio 2017 
403 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; DENSA, Roberta. A proteção dos consumidores hipervulneráveis: os 
portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes. In: MARQUES, Cláudia Lima; 
MIRAGEM Bruno (Org.). Doutrinas Essenciais. Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 
2011, p. 39. 
404 Ibidem, p. 35. 
405 MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das Fontes: Do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. 
Coordenação: Cláudia Lima Marques. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 41.   
406 CARVALHO, Diógenes Faria de; OLIVEIRA, Thaynara de Souza. A categoria jurídica de ‘consumidor-
criança’ e sua hipervulnerabilidade no mercado de consumo brasileiro. Revista Luso-Brasileira de Direito do 
Consumo, Curitiba, v. 5, n. 17, p. 207-230, mar. 2015. 
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A categorização em graus de vulnerabilidade “não viola, mas antes se mantém atento 

à finalidade constitucional (CF, artigo 5º, inciso XXXII) do direito do consumidor como 

direito de proteção dos vulneráveis”407. Por esse motivo, defende-se que na pós-modernidade 

jurídica as normas constitucionais assumam a centralidade do direito privado, cuja 

característica marcante é a proteção da pessoa humana, valor que inspira e reforça, 

especialmente, o reconhecimento e proteção entre todos, dos mais fracos, os vulneráveis da 

sociedade de massas contemporânea.408 

A graduação a partir de fraquezas e condições peculiares de cada categoria, na 

perspectiva contemporânea constitucional, amplia a projeção protetiva da Dignidade Humana, 

centrando-se na pessoa concretamente considerada. Não se enxergaria mais o sujeito em sua 

condição abstrata de ser humano409.  Estaria em harmonia com o ordenamento jurídico que, 

numa superação do princípio da igualdade formal, passou a preocupar-se com as 

especificidades das diferenças que permitem relações de dominação entre as pessoas.  

Há, nessa senda, a condução da ordem jurídica a uma investigação das singularidades 

da pessoa humana, obrigando o legislador a largar o sujeito de direito indeterminadamente 

avaliado e protegido, sustentado, de outro lado, indivíduos singularmente categorizados. O 

indivíduo em seu próprio contexto passa a exigir uma normatização mais condizente com suas 

necessidades existenciais 

Diante dessa imposição de igualdade material potencializada pela dignidade humana, 

parece não haver dúvidas, portanto, de que hipervulnerabilidade tem amparo e garantia 

constitucional.410 Essa qualificação seria uma forma mais efetiva de controle do desequilíbrio 

contratual constatado em contratos de consumo celebrados com pessoas em condições 

                                                            
407AZEVEDO, Fernando Costa de. O Reconhecimento jurídico da hipervulnerabilidade de certos grupos de 
consumidores como expressão de um sentido material de justiça no contexto da sociedade de consumo 
contemporânea. Anais do I Seminário Internacional Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica. 2012. 
Disponível em:<http://imagensdajustica.ufpel.edu.br/anais/trabalhos/GT%207/GT%207%20-
%20AZEVEDO,%20Fernando%20Costa%20de.pdf>. Acesso em: 24 maio 2017. 
408 Ibidem. 
409 FACHIN, Luiz Edson. A dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo: uma contribuição à 
crítica da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista. Disponível em:<http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima5-Conselheiros/Luiz-Edson-Fachin.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
410 MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das Fontes: Do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. 
Coordenação: Cláudia Lima Marques. Editora Revista dos Tribunais, 2012, 1. ed. São Paulo. p. 41. 
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peculiarmente agravadas, que podem apresentar um elevado patamar de vulnerabilidade 

negocial. 411 

Percebe-se que a hipervulnerabilidade envolve grupos de pessoas que merecem, 

como observam Claudia Marques, “uma nova sensibilidade” por parte do intérprete e 

aplicador do direito. Contudo, a tarefa de identificar esses grupos caracterizados por essa 

vulnerabilidade que desborda o padrão do consumidor médio, qualificando-a em gravidade, 

há certa divergência doutrinária.412 

 Para parcela da doutrina, seriam apenas aqueles que a Constituição Federal de 1988 

identificou e protegeu de uma maneira “personalizada. Ou seja, grupos expressamente 

tratados como carecedores de atenção estatal e social mais vigilante, tais como idosos, 

deficientes e crianças e os adolescentes. 

De outro lado, há os que entendem de modo diverso, isto é, que os grupos 

hipervulneráveis podem abranger pessoas em situações distintas das que foram identificadas 

pelo constituinte, e que, mesmo transitórias, resultam no agravamento da posição jurídica de 

fragilidade do consumidor na sociedade de consumo.413 

Não há, porém, nenhuma dúvida quanto à qualificação das crianças, categoria que 

mais interessa à pesquisa, na condição de hipervulnerável. Elas são mencionadas como 

especialmente vulneráveis na Constituição. Como adverte Bruno Miragem, a vulnerabilidade 

da criança consumidora “é mais intensa do que a do consumidor médio, conforme hoje é 

admitido, de modo a dizer se que conta com espécie de vulnerabilidade agravada ou 

hipervulnerabilidade”.414 

                                                            
411 SCHMITT, Cristiano Heineck. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo, n 70, abr./jun. 2009, p. 465.  
412 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p. 179. 
413Há, nesse sentido, decisões do STJ no sentido de reconhecer e tutelar os consumidores que são 
hipervulneráveis por situações distintas das expressamente reconhecidas pela Constituição Federal de 1988 
(idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais) mas que se enquadram, como visto, nas 
situações gerais do CDC, artigo 39, inciso IV (saúde,conhecimento, condição social). Nesse sentido, duas 
decisões no campo da prestação de serviço público essencial (energia elétrica), cuja suspensão pela 
concessionária, por falta de pagamento da tarifa, foi considerada ilegal em razão do agravamento da 
vulnerabilidade do consumidor pelo critério “saúde” (no caso, um portador do vírus HIV) e do critério “condição 
social” (no caso, uma “pessoa física miserável e desempregada”). Claudia Lima Marques e Bruno Miragem 
aderem também a esse entendimento. 
414 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito de consumidor. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 467.   
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É nesse sentido que se projetam os direitos fundamentais reconhecidos à criança e ao 

adolescente. Elas, notoriamente, “mais sofrem com a massificação do consumo e a 

'pasteurização' das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna”.415  Com 

isso objetiva-se o nivelamento do consumidor-criança, "assegurando direitos aos mais fracos, 

por exemplo, os consumidores, e impondo deveres para os mais fortes, como os fornecedores 

de produtos e serviços na sociedade de consumo ou no mercado brasileiro”. 416 

No caso da criança, “é um estado a priori, considerando que vulnerabilidade é 

justamente o estado daquele que pode ter um ponto fraco, uma ferida (vulnus), aquele que 

pode ser "ferido" Cvulnerare) ou é vítima facilmente”.
417 

É patente, pois, o reconhecimento da 

vulnerabilidade agravada dessa categoria de consumidor, como elemento de tutela jurídica 

diferenciada nas relações de consumo, efetivando-se o valor da dignidade da pessoa humana 

em sua amplitude e a busca de igualdade substancial sob a égide de uma sociedade de 

consumo que se caracteriza pelas diferenças.418 

A idade reduzida caracterizaria “a situação socia1
 
fática e objetiva de agravamento 

da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais
 
aparentes ou 

conhecidas do fornecedor”.419 Nessa perspectiva, a vulnerabilidade agravada do consumidor-

criança é demonstrada, principalmente, a partir desenvolvimento em processo de formação 

físico-motor (crescimento orgânico e maturação neurofisiológica), intelectual (capacidade de 

pensamento e raciocínio), afetivo-emocional (modo particular do indivíduo integrar suas 

experiências) e social (maneira segundo a qual o indivíduo reage diante das situações que 

envolvem outras pessoas).420 

A jurisprudência brasileira reconhece a condição jurídica da “hipervulnerabilidade” 

no âmbito das relações consumeristas. Nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça vem 
                                                            
415 Trecho extraído do voto do Ministro Herman de Vasconcellos e Benjamin, no julgamento do REsp 
586.316/MG.  
416 BENJAMIN, Antônio Herman v.; BESSA, Leonardo Roscoe e MARQUES, Claudia Lima. Manual de 
direito do consumidor. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 30-31. 
417 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p.131. 
418 ROSA, Luiz Carlos Goiabeira; BERNARDES, Luana Ferreira; FÉLIX, Vinícius César. O idoso como 
consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência 
Brasília.v. 18 n. 116 Out. 2016./Jan. 2017. <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23646>, p.545. 
419 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p.? 
420 LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do consumidor brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
158. 
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gradativamente vislumbrando essa exigência de “nova sensibilidade” dos tempos pós-

modernos para com os hipervulneráveis. Ou seja, identifica na hipervulnerabilidade um “grau 

excepcional (e "juridicamente relevante") da vulnerabilidade geral dos consumidores”.421 

No campo específico da proteção da criança há importantes decisões do STJ, como a 

que ressalta a possibilidade de dano moral em casos onde a criança é submetida, por falha na 

prestação do sistema privado de saúde, a uma “elevada carga emocional”, e a que estabelece 

responsabilidade dos comerciantes por danos provocados a bebê que consumiu alimento com 

prazo de validade vencido.422 

Isso permite a constatação de que os consumidores, efetivamente, não são mais 

vistos como uma categoria homogênea. Passou o direito consumerista a reconhecer suas 

diferenças. E pode-se dizer que estão surgindo novas categorias de consumidores com a 

                                                            
421 MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p.205. 
422 DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A PLANO DE SAÚDE EM 
REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VÍTIMA MENOR. 
IRRELEVÂNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. 
- A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação 
de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Precedentes 
- As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os 
quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua 
violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. 
- Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, 
assegura a efetiva reparação do dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, 
notadamente sua idade. Ao contrário, o art. 7º da Lei nº 8.078/90 fixa o chamado diálogo de fontes, segundo o 
qual sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do 
CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. 
- Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de se expressar, a criança não 
permanece alheia à realidade que a cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a 
angústia. 
- Na hipótese específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, então com apenas três anos de idade, foi 
submetida a elevada carga emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é certo que percebeu e 
compartilhou da agonia de sua mãe tentando, por diversas vezes, sem êxito, conseguir que sua filha fosse 
atendida por clínica credenciada ao seu plano de saúde, que reiteradas vezes se recusou a realizar os exames que 
ofereceriam um diagnóstico preciso da doença que acometia a criança. Recurso especial provido. Jurisprudência 
do STJ. REsp 907.655 - ES (2006/0266107-8). 
 
-Responsabilidade civil. Dano moral e material. Consumidor. Responsabilidade objetiva do fabricante. Consumo 
de produto colocado em circulação quando seu prazo de validade vencido. «Arrozina Tradicional» vencida que 
foi consumida por bebês que tinham apenas três meses de vida, causando-lhes gastroenterite aguda. Vício de 
segurança. Fato do produto. Responsabilidade do fabricante. Verba fixada em R$ 12.000,00. CDC, art. 12, § 3º, 
III. CF/88, art. 5º, V e X. CCB/2002, art. 186. REsp 980.860/SP, Rel. Ministra NANCY. julgado em 
23/04/2009, DJe 02/06/2009. Jurisprudência do STJ. 
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“identificação da hipervulnerabilidade como um novo critério de diferenciação, que objetiva, 

em última análise, a valorização da pessoa humana em suas diversas especificidades”.423 

Esse “reconhecimento de diferenças potencializadas dentro da própria categoria 

jurídica de consumidor indica que o princípio da vulnerabilidade pode não ser efetivo para 

alçar igualdade e dignidade para todos os consumidores em suas respectivas diferenças”.424 

Por essa razão a vulnerabilidade carece de distinções em graus, levando-se em consideração o 

grau de exposição e do risco jurídico, com a pertinente tutelas qualitativa e diferenciada. 

Como se observou, a hipervulnerabilidade, além de estar implícita no ordenamento 

jurídico, no caso específico das crianças ela é identificada, sobretudo, no artigo art. 39, IV, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é também expressamente acolhida pelo STJ. 

Considerando que “essa categoria carrega uma presunção de acúmulo de vulnerabilidades”425, 

ressai nítida a especificidade desse grupo no bojo das relações de consumo, possibilitando que 

o direito seja “um instrumento de justiça e inclusão social, de proteção de determinados 

grupos de pessoas na sociedade”.426 

Enfim, ao se proteger o hipervulnerável, dentre eles o público infantil, “a rigor quem 

verdadeiramente acaba beneficiada é a própria sociedade”, tendo em vista que ao fazê-lo 

acaba-se por “abraçar a dimensão intangível e humanista dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da solidariedade”427. E o arcabouço legal existente não é apto a proteger de 

forma eficiente os hipervulneráveis.428 

 
 
 

                                                            
423 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; DETROZ Derlayne. A hipervulnerabilidade e os direitos fundamentais do 
consumidor idoso no direito brasileiro. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo. Curitiba, v. 2, n 4, dez. 
2012, p. 129-164, p. 133. 
424 ROSA, Luiz Carlos Goiabeira; BERNARDES, Luana Ferreira; FÉLIX, Vinícius César. O idoso como 
consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna. Revista Jurídica da Presidência 
Brasília.v. 18 n. 116 Out. 2016./Jan. 2017. <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23646>, p. 547. 
425 GRAEFF, BIBIANA. Direito do consumidor idoso no Brasil. Revista de Direito do Consumidor, v. 86. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, mar.-abr, 2013, p. 68. 
426  MARQUES, Claudia Lima. MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012, p.212. 
427 Resp. 931.513/RS, La Seção, j. 25.11.2009, reI. p/ o acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 27.09.2010. 
428 MORAES, Paulo Valerio Dal Pai. Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade: no 
contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Interpretação sistemática do direito. 3.ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, p.304. 
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3.4.2 A legitimação da regulamentação da publicidade infantil a partir da proteção dos 
grupos hipervulneráveis e efetividade do direito do consumidor no Século XXI 
 

Ganha relevo neste tópico, a partir dos delineamentos da condição de 

hipervulnerabilidade do público infantil, enfrentar a alegada ilegitimidade da intervenção 

estatal na intenção de regulamentar as mensagens publicitárias destinadas a essa categoria de 

consumidores. A pretensão é responder a mais uma das perguntas que movem esta pesquisa, 

que diz respeito à legitimidade estatal para intervenção na interferência na atividade 

tipicamente privada. 

Em primeiro lugar, parece que resta suficientemente demonstrado que já, ainda que 

de forma insuficiente, existe regramento para o exercício da atividade publicitária pelo 

Estado, como agente normatizador. Percebe-se isso pelo conteúdo do artigo 37 do Código de 

Defesa do Consumidor. Dessa feita, de antemão poder-se-ia romper de logo com esse 

argumento de que não caberia ao ente estatal ingerir-se no conteúdo da publicidade. 

Todavia, cumpre reforçar que essa intervenção estatal no âmbito das relações 

privadas, centralizadas no público infantil, é medida de extrema relevância, de sorte que se 

defende um detalhamento da forma com a qual a publicidade se exterioriza, criando-se “uma 

legislação mais protetiva, de conteúdo capaz de concretizar a regulamentação de forma 

pedagógica aos fornecedores”.429 

Não é sustentável que a regulamentação de uma área de tamanha relevância 

mantenha-se a cargo de um órgão particular (CONAR), ou, quando muito, sofra uma análise 

casuística subjetiva do Poder Judiciário. O mais razoável seria o estabelecimento direto e 

objetivo dos “comandos a serem seguidos sob a égide da lei, o que sem dúvida facilitaria a 

fiscalização da publicidade abusiva, a fim de proporcionar a garantia à proteção dos direitos 

da criança”.430 

 Tenta-se demonstrar que, diante da força social e econômica que circunda esse meio 

produtivo, faz-se imperiosa a presença estatal mais incisiva, ao menos no tocante àquela 

publicidade dirigida ao público específico das crianças. Isso seria materializado pela criação, 

via legal, de balizas e sanções claras de condutas inapropriadas e nocivas ao perfil etário do 

público infantil.  
                                                            
429 BERTONCELLO, Káren Rick Danilevicz. Os efeitos da publicidade na "vulnerabilidade agravada": como 
proteger as crianças consumidoras? Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 22, n. 90, p. 69-90, 
nov./dez. 2013, p.86. 
430 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida à criança. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 
2012. p. 212-214.   
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Os defensores do afastamento do Estado na atividade midiática ignoram que já há a 

ingerência legislativa nessa atividade. A questão remanescente seria a intensidade com a qual 

ela se manifestaria frente às famílias consumidoras. Percebe-se que a oposição mercadológica 

à regulamentação já se acomodou ao balizamento apenas repressivo feito com amparo no 

CDC, que é feito a posteriori.431 Recorre, assim, às genéricas previsões do CDC como 

normatividade bastante à proteção das crianças. Alegam que qualquer outra norma que viesse 

a estabelecer, previa e objetivamente, o conteúdo e a forma da publicidade representariam 

uma manifestação de “censura”. 

A rejeição, pelo que se identifica, é quanto a um regramento anterior à divulgação da 

publicidade, tendo em conta que o repressivo, feito a partir de conceitos indeterminados e 

subjetivos, já existe e a ele não caberia o discurso da censura tão habitual ao tema. Não se 

apercebem que em países sabidamente evoluídos, como o Reino Unido e Canadá, a 

publicidade é examinada e classificada antes de ser transmitida pelo rádio ou televisão. 

De início não custa lembrar o significativo impacto que a publicidade tem numa 

sociedade cuja economia é conduzida basicamente pelo consumo. Ao longo do segundo 

capítulo, a pesquisa propôs alguns contornos determinantes da caracterizada pós-

modernidade. Deixou-se suficientemente exposta a relevância assumida pela atividade 

publicitária, dentro de uma sociedade marcada pela velocidade das informações, na vida das 

pessoas. A partir dela são estabelecidos padrões, comportamentos, modas, identidades etc.  

No caso específico das crianças, há implicações trazidas pela exposição ao conteúdo 

das mensagens midiáticas que se projetam nos contornos psicológicos da vida adulta, como 

visto no capítulo anterior. A criança sem perceber se tornou vítima de determinadas 

mensagens publicitárias abusivas, veiculadas por determinadas marcas de grande apelo 

consumista. E isso tudo gera uma relevância social, tendo em conta que a “ publicidade é o 

principal meio pelo qual os fornecedores seduzem os consumidores e alcançam o lucro 

esperado com a venda de produtos e serviços colocados no mercado de consumo”.432 

                                                            
431 O legislador desse estatuto, apesar de não contemplar disposição específica sobre a publicidade dirigida à 
criança, preocupou-se em proteger os infantes do conteúdo da programação, inclusive o publicitário, inadequado 
e passível de causar danos psicológicos, tendo em vista a sua falta de maturidade. 
432 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; DENSA, Roberta. A proteção dos consumidores hipervulneráveis: os 
portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes. In: MARQUES, Cláudia Lima; 
MIRAGEM Bruno (Org.). Doutrinas Essenciais. Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
2, 2011, p.455. 
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É inegável também que a força da publicidade “é mais patente com o 

desenvolvimento das novas tecnologias, como a Internet, telefones celulares de última 

geração, videogames, aparelhos digitais etc.”.433 Cada vez mais se intensifica a velocidade das 

informações, oferecendo às crianças e adolescentes um acesso mais facilitado aos bens de 

consumo, “o que demonstra a necessidade de maior proteção em relação a estes 

consumidores”.434 Eleva-se, diante disso, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor 

criança e adolescente. 

Num panorama mundial há uma preocupação com essa realidade. Não é por outro 

motivo que se percebe que muitos países reconhecidos como de maior desenvolvimento social 

e econômico estão “ legislando acerca da limitação da publicidade voltada ao público infantil, 

uma vez que conhecida a realidade mundial da interação cada vez maior das crianças com 

equipamentos eletrônicos”. 435 Fato agravado, como já se destacou ao longo da pesquisa, por 

uma das consequências da sociedade pós-moderna, que obriga aos “pais estarem menos 

disponíveis para as crianças por estarem trabalhando mais, com salários menores e menos 

segurança”.436 

Pois bem. O que se propõe, como medida que legitima a regulamentação da 

publicidade infantil pelo Estado, é que a vulnerabilidade agravada (ou hipervulnerabilidade) 

da criança conduza a atuação dos órgãos estatais públicos “responsáveis pelo controle e 

fiscalização das atividades econômicas no mercado de consumo, bem como do magistrado ao 

decidir causas que envolvam a participação de crianças em relações consumeristas”.437 No 

contexto dessa atuação, abranger-se-ia o dever de normatizar, por instrumento legal, as regras 

protetivas ao público infantil no âmbito da divulgação midiática, cuja condição biopsicológica 

é bem distinta da exercida pelo indivíduo adulto. 

                                                            
433 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; DENSA, Roberta. A proteção dos consumidores hipervulneráveis: os 
portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes. In: MARQUES, Cláudia Lima; 
MIRAGEM Bruno (Org.). Doutrinas Essenciais. Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
2, 2011, p. 450. 
434 Ibidem, p.455. 
435 BERTONCELLO, Káren Rick Danilevicz. Os efeitos da publicidade na 'vulnerabilidade agravada': como 
proteger as crianças consumidoras? Revista de Direito do Consumidor. v. 90, p. 69-90, nov.-dez./2013, p.82. 
436 Id. Ibid., p.82. 
437  MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 3. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 137. MIRAGEM, Bruno. Op. cit., p. 103. 
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Essa circunstância da criança de indivíduo em formação qualifica o estado de 

vulnerabilidade dessa faixa etária, notadamente frente à publicidade. Por consequência, 

identifica-se que 

Children are more vulnerable to advertisements because unlike adults, they are not 
aware that the intended purpose of advertisements is to persuade people to buy 
products. Conversely, adults understand that advertisements are intentionally created 
to present products to appear as attractively as possible and often contain misleading 
or biased information. 24 Furthermore, adults recognize "who pays for and produces 
advertisements" on television and that advertisements are "part of a economic 
system that depends on selling products. '2 5 Therefore, adults have the capability to 
react with informed decisions regarding television advertisements, but it is unclear if 
children possess the insight to interpret advertisements in the same context as adults 
do. Additionally, evidence suggests that young children generally do not 
comprehend the persuasive intent of advertisements, displaying no cynicism toward 
or critical questioning of the information in advertisements that older children and 
adults display.438 

 

A peculiar sensibilidade da criança provoca uma necessidade de especial tutela, 

reconhecendo-se que elas estão em posição de maior debilidade em relação à vulnerabilidade 

reconhecida ao consumidor-padrão. Nesse enquadramento cuidar-se-ia de “uma 

vulnerabilidade fática (física, psíquica e social) agravada ou dupla vulnerabilidade, isto é: o 

consumidor-criança, em razão de suas qualidades específicas (reduzido discernimento, falta 

de percepção) são mais susceptíveis aos apelos dos fornecedores”439. E “essa vulnerabilidade 

em relação à atuação negocial dos fornecedores no mercado ocorre principalmente por 

intermédio da publicidade infantil e das avançadas técnicas de marketing”.440  

Neste viés, tendo em vista que a maturidade e estabilidade só são atingidas na fase 

adulta, tem-se que as crianças apresentam dificuldades cognitivas em compreender a 

                                                            
438 Tradução livre: “As crianças são mais vulneráveis a propagandas porque, ao contrário dos adultos, não estão 
conscientes de que o objetivo proposto dos anúncios é persuadir as pessoas a comprarem produtos. Por outro 
lado, os adultos entendem que os anúncios são intencionalmente criados para apresentar os produtos para serem 
tão atraentes quanto possível e geralmente contêm Informações enganosas ou tendenciosas. Além disso, os 
adultos reconhecem "quem paga e produz anúncios" na televisão e que os anúncios são "parte de um sistema 
econômico que depende da venda de produtos". Portanto, os adultos têm a capacidade de reagir com decisões 
informadas sobre propagandas de televisão, mas não está claro se as crianças possuem a visão para interpretar 
propagandas no mesmo contexto que os adultos. Além disso, a evidência sugere que as crianças pequenas 
geralmente não compreendem a intenção persuasiva de propagandas, não mostrando nenhum cinismo ou 
questionamento crítico da informação em propagandas do que crianças mais velhas e adultos exibem”. In: 
Browne, M. Neil. Advertising to children and the commercial speech doctrine: political and constitutional 
limitations. Disponível em: <http://scholarworks.bgsu.edu/econ_pub/7/>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
439CARVALHO, Diógenes Faria de. Título. A categoria jurídica de 'consumidor-criança' e sua 
hipervulnerabilidade no mercado de consumo brasileiro. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, 
Curitiba, v. 5, n. 17, p. 207-230, mar. 2015, p.224. 
440 Id. Ibid, p.224. 
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complexidade das mensagens mercadológicas. A estrutura psíquica das crianças não está 

pronta para diferenciar fantasia e realidade. O seu pensamento abstrato e senso crítico 

percorrem ainda o longo o processo de desenvolvimento biopsicológico.441 

Cristiano Heineck Schimitt destaca a condição de fragilidade do público infantil 

frente à investida publicitária, in verbis: 

Assevera-se que as crianças não têm condições de compreensão e entendimento do 
conteúdo implícito presente na informação publicitária, muito menos, seu caráter 
persuasivo, incentivador do consumo. Aliás, esses indivíduos sequer têm o 
entendimento necessário para observar que dada comunicação é publicidade. 
Evidentemente, um adulto possui muito mais força de resistência mental e de 
apreensão da realidade do que uma criança, podendo enfrentar a pressão exercida 
pela publicidade. A ausência dessa característica na criança, que não tem aptidão 
para analisar criticamente uma dada informação, deflagra um grau maior de 
vulnerabilidade, de forma que ela se enquadra também na concepção de 
hipervulnerável. 442 

 

É diante disse que os infantes, como argumenta Lucia Ancona, são merecedores de 

“atenção especial do legislador, pois, embora não sejam parte da relação de consumo, são 

fortemente influenciadas pelas mensagens publicitárias que podem dar causa a essa relação 

por meio de seus pais ou terceiros. ”443 

Trata-se, na verdade, do público-alvo mais vulnerável e suscetível aos apelos 

publicitários, notadamente porque, a depender da sua faixa etária, a criança sequer tem 

condições de distinguir o caráter publicitário da mensagem a que está submetida e entender os 

seus efeitos persuasivos.444 

Os apelos de marketing que já são extremamente sedutores aos consumidores em 

geral, com maior intensidade presume-se que o sejam em relação às crianças e adolescentes. 

Estes se encontram em estágio da vida em que não apenas permite que se deixem convencer 

com maior facilidade, em razão de uma formação intelectual incompleta, como também não 

                                                            
441 CARVALHO, Diógenes Faria de. Título. A categoria jurídica de 'consumidor-criança' e sua 
hipervulnerabilidade no mercado de consumo brasileiro. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, 
Curitiba, v. 5, n. 17, p. 207-230, mar. 2015, p.224. 
442 SCHMITT, Cristiano Heineck. Consumidores hipervulneráveis: a proteção do idoso no mercado de 
consumo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 229. 
443 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhaes. Publicidade e hipervulneráveis: limitar, proibir ou regular? 
Revista de Direito do Consumidor. v. 99/2015, mai-jun/2015, p. 287. 
444Ibid., p. 288. 
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possuem, em geral, o controle sobre aspectos prático da contratação, como os valores 

financeiros envolvidos, os riscos e benefícios do negócio.445 

É perceptível, que o poder de despertar vontades é mais fácil em quem ainda não se 

fixou sobre quereres próprios do que em pessoas que já têm algumas metas definidas. Logo, a 

resistência afetiva aos apelos publicitários corre o grande risco de ser fraca, e os anunciantes 

têm êxito em seduzir a criança no sentido de que ela queira algo que, minutos antes de ver a 

publicidade, nem sabia que existia e, portanto, não desejava.446 

Ademais também é relevante registrar que os efeitos da publicidade, quando abusiva 

(rótulo genérico da regulamentação do CDC), não atingem somente os consumidores que têm 

contato direto com ela, mas toda a comunidade”. Ou seja, tem ela caráter difuso e, 

"considerando os efeitos deletérios que muitos anúncios contendo publicidade abusiva podem 

causar à comunidade, à estrutura social, ao comportamento de crianças, ou ao sentimento de 

pessoas ou grupos", ê eficaz a sanção de contrapropaganda.447 

O consumidor na atividade publicitária não se caracteriza somente como sendo o 

consumidor potencial –o que contrata -, mas, sim, todos os que estão expostos à mensagem 

dirigida ou não, ainda que não possuam condições para o consumo, ou seja, os excluídos da 

cadeira de consumo (mono). 

A publicidade, portanto, “como atividade exercida preponderantemente pelo 

fornecedor, ela se encontra do lado forte da balança do mercado”.448 Por isso é que a 

intervenção estatal nesse campo mercadológico não representa um favor debilis na tutela de 

proteção do consumidor, e não se trataria de um mero assistencialismo.449 

Na realidade brasileira, essa fragilidade frente à exposição publicitária já foi 

reconhecida pelo sistema jurídico. Tanto que o legislador, sabedor de que a publicidade é 

meio de influenciar pensamentos, valores, comportamentos, e pode modificar condutas na 
                                                            
445 IMIRAGEM, Bruno. Proteção da criança e do adolescente consumidores: possibilidade de explicitação de 
critérios de interpretação do conceito legal de publicidade abusiva e prática abusiva em razão de ofensa a direito 
Proteção da criança e do adolescente consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 95, (out. 2014), p.459-495, p. 463. 
446 D’AQUINO, LÚCIA SOUZA.  A publicidade abusiva dirigida ao público infantil. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 106, (Julho/Agosto 2016), p.89-131, p.102. 
447 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 249. 
448 D’AQUINO, LÚCIA SOUZA.  Op. Cit., p. 124. 
449 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 
231. 
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sociedade de consumo, entendeu por bem intervir e controlar toda vez que aquela se mostrar 

enganosa ou abusiva. Os anunciantes devem respeitar, em nome da própria estabilidade 

jurídico-social vigente, os valores morais que alicerçam a sociedade.450  

A lei consumerista vai até mesmo além da publicidade na proteção dos 

“hipervulneráveis”. Qualquer outra conduta negocial do fornecedor que venha a prevalecer-se 

da fraqueza ou ignorância do consumidor-criança será considerada prática abusiva (art. 39, 

IV), ilícita, podendo ensejar tanto a imposição das sanções cabíveis, quanto eventual 

ineficácia do contrato (ou ato existencial) que resulte desta contratação. 

Outrossim, afora o âmbito da publicidade, o estatuto consumerista ainda reconhece 

claramente a hipervulnerabilidade dessa categoria de consumidores quando enuncia que é 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas abusivas, 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 (art. 39, IV).  

A norma protetiva existente por força constitucional, como já se disse, no caso 

específico das crianças, identificou a sua hipervulnerabilidade no mercado pela falta de 

conhecimento e discernimento para atuar nas relações de consumo. Nesse caso, a proteção a 

elas oferecida impõe ser ainda mais cuidadosa, respeitando os princípios da proteção integral, 

do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta.  

Contudo, ainda que reconheça o CDC a necessidade de proteção especial ao 

qualificado público infantil como hipervulnerável (ainda que não adote essa terminologia), 

referiu-se apenas genericamente às limitações da publicidade destinada às crianças. Grosso 

modo, adotou uma proteção contra dois tipos, subjetivamente analisados, de publicidade: a 

abusiva e enganosa. 

O Estado, como legitimado ativo na proteção integral da criança, conforme art. 227 

da Constituição Federal, deve ir além do conteúdo proposto no CDC e intervir para coibir 

abusos da publicidade de modo mais claro e objetivo. E a realidade abstrata do CDC reforça a 

obrigação estatal de promover por outros instrumentos legislativos a defesa da criança como 

direito fundamental expresso na Constituição Federal. Atualmente, a medida que melhor 

atenderia a esse dever seria a efetivação prévia de um marco regulatório do conteúdo que a 

                                                            
450 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; DENSA, Roberta. A proteção dos consumidores hipervulneráveis: os 
portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes. In: MARQUES, Cláudia Lima; 
MIRAGEM Bruno (Org.). Doutrinas Essenciais. Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
2, 2011, p.187. 
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mídia propõe ao público infantil. Essa regulamentação deve ser procedida de lei específica, 

criando condições para que as crianças possam “se comportar como crianças para que possam 

crescer de forma hígida”.451 

Não há como se fugir de que, na busca pela igualdade efetiva, a hipervulnerabilidade 

da criança fundamenta um tratamento especial destinado à criança, e, portanto, mais atento às 

suas peculiaridades e limitações enquanto indivíduo. Diante disso, a mitigação da 

desigualdade material nas relações de consumo em que se inserem os infantes depende do seu 

reconhecimento de hipervulnerável e carecedor de medidas legislativas específicas. Dentre 

elas é que bem se amolda à limitação da atividade publicitária. Essa condição sustenta uma 

excepcional intervenção estatal na esfera privada dos consumidores e do modo de expressão 

mídia. 

Sabe-se, ainda, conforme já amplamente destacado, que a criança é destinatária de 

uma proteção integral por parte do Estado, o qual possui o dever - assentado na Constituição 

Federal - de assegurar esse direito com absoluta prioridade. Desse modo, em sendo notório 

que a publicidade, na busca por seus objetivos, é moldada para atingir o consumidor de forma 

estratégica, utiliza-se da vulnerabilidade deste a seu favor.452 

Enfim, existe um dever de observância da supremacia do interesse da criança quando 

da elaboração de qualquer norma que, mesmo que tangencialmente, possa atingir esse ideal. 

Reside aí a razão pela qual, quando se trata de publicidade infantil, esse dever 

constitucionalmente estabelecido permitirá a imposição de limitações (incluindo-se, aí, a 

limitação à liberdade de expressão), a partir da análise de possíveis ofensas aos direitos das 

crianças. 

Frise-se, ainda, que essa busca pela solução que mais fielmente retrate o melhor 

interesse da criança implica na necessidade de que Estado, sociedade e família comunguem 

esforços e convirjam vontades, com a consciência de que a criança é destinatária de proteção 

especial, a qual se sobrepõe aos interesses do mercado. Afinal, a publicidade é um fervoroso 

instrumento de agravamento da vulnerabilidade infantil. É, portanto, efetivo meio pelo qual o 

                                                            
451 D’AQUINO, LÚCIA SOUZA.  A publicidade abusiva dirigida ao público infantil. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 106 (Julho/Agosto 2016), p.125. 
452 XAVIER, José Tadeu Neves. Os limites da atuação publicitária na condução de comportamentos sociais: O 
valor da ética no controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 81, 
jan./mar.2012. Disponível em:<www.rtonline.com.br>. Acesso em: 02 agosto 2017. 
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mercado penetra nos desejos e comportamentos do consumidor-criança e, por consequência, 

de toda família. 

Por último, o princípio do melhor interesse da criança também agrega fundamento à 

necessidade de regulamentação à prática da publicidade infantil. Isabella Henriques destaca 

que a exposição das crianças às formas de mídia não prescinde da consideração do referido 

princípio, na medida em que garantidor de um desenvolvimento saudável, protetor contra 

todas as formas de opressão - dentre as quais a opressão imposta pela exploração econômica. 

É diante de todos os argumentos alinhados que é, na perspectiva desta pesquisa, 

imperiosa uma vindoura legislação específica da atividade publicitária, cujo público 

destinatário seja a criança. Dessa sorte o Direito Privado estará cada vez mais "a conviver e 

valorizar as especificidades destes grupos vulneráveis, desenvolvendo instrumentos para 

compensar (não excluir, vitimizar ou acabar) com as diferenças, pois estas identificam os 

indivíduos de nossa sociedade".453 

 

3.5 REGULAMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE INFANTIL E O DIÁLOGO COM 

AUTONOMIA PRIVADA 

O atual perfil constitucional seguiu as tendências mundiais e qualificou o Direito 

nacional com a superação da postura essencialmente patrimonialista herdada do século XIX. 

Migrou-se para uma concepção em que se privilegia o desenvolvimento humano e a dignidade 

do indivíduo nas relações essencialmente privadas.  Operou-se, pois, em relação ao Direito 

dogmático tradicional, uma inversão do centro de valores e preocupações, fazendo com que o 

sistema jurídico tenha como fim último a proteção da pessoa humana como instrumento para 

seu pleno desenvolvimento. 

 A autonomia da vontade, como concebida nas codificações dos séculos XVIII e 

XIX, era estruturada com o pressuposto da igualdade entre os contratantes, tendo como 

premissa a igualdade forma entre as partes. Diante do novo suporte valorativo da Constituição 

Federal de 88, acabou essa autonomia esmorecida, diante da centralidade jurídica dirigida à 

dignidade humana.  

Surge, em seu lugar, a autonomia privada, que, em relação a sua antecessora, é 

substancialmente qualificada em seus aspectos subjetivo, objetivo e formal. No que se refere 
                                                            
453  MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 
Paulo: Ed. RT, 2012. p. 109.  
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ao aspecto subjetivo, observa-se a passagem do sujeito abstrato à pessoa concretamente 

considerada.454 Nessa perspectiva é que a criança passa a ser vista como uma categoria 

singular dentro da sociedade e do Direito. 

A criança, atualmente enxergada como um novo sujeito de direitos, carrega consigo 

uma identidade cultural muito própria e reconhecida por instrumentos internacionais e 

nacionais. 455 Passaram, na pós-modernidade a ser não só consultadas, como também a poder 

exercer diretamente seus direitos e a ter voz ativa nas internas da família. E assim, de “mero 

instrumento nas mãos dos adultos, [...] transformam-se em sujeitos de direito, aos quais se 

reconhece certas capacidades e até mesmo o direito de influenciar o seu destino”.456 

Alcançou-se, de modo geral, uma nova visão da criança não mais como "objeto" do 

poder familiar, mas como sujeito de direitos próprios.457 Assumiram, portanto, uma condição 

específica de consumidor e carente de tutela com igual especificidade, de sorte a reconduzi-la 

a uma igualdade frente ao fornecedor dos serviços. 

É, portanto, a partir do reconhecimento constitucional de categorias jurídicas 

específicas e representativas do agravo de exposição a riscos jurídicos, tais como idosos, 

crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, que se concluiu pela necessidade de 

implementação de políticas públicas de tutelas jurídicas diferenciadas para esses grupos.458 A 

autonomia privada passa, assim, a conviver com essa multiplicidade de sujeitos. 

 E a tutela dessas categorias de consumidores “especiais”, notadamente o público 

infantil, como argumenta Benjamin, representaria "a superação da ideia comum no direito 

civil do século XIX de que basta a igualdade formal para que todos sejam iguais na 
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sociedade”.459 Ou seja, contextualiza o novo perfil da autonomia do indivíduo, em que a 

vontade é retirada da sua posição medular nas relações jurídicas. Ou seja, “mero 

consentimento não é capaz de criar direito”.460 

O vetusto princípio da autonomia da vontade das partes na elaboração dos contratos, 

onde se pressupunha uma igualdade meramente formal e uma abstenção de qualquer controle 

ou intervenção do Estado, já não encontra mais espaço não hodierna ordem jurídica.461 Tanto 

que hoje é impróprio recorrer a essa autonomia ladeada da expressão “vontade”.  

O sujeito consumidor, considerado a partir de uma sociedade pós-moderna, passou a 

demandar urgência na consolidação de instrumentos jurídicos destinado à regulamentação de 

sua figura jurídica. Identificou-se que na atual realidade social fizeram-se despertar condições 

de incremento das assimetrias jurídicas ainda mais significativas entre consumidor e 

fornecedor.  

O estabelecimento de uma sociedade de consumo, desse modo, acabou por 

transformar o conceito de vulnerabilidade, marca da primeira fase de consolidação de defesa 

do consumidor, insuficiente diante da identificação de outras condições que potencializam a 

situação de vulnerabilidade jurídica dentro do próprio conceito de consumidor. Surgiu o que 

se convencionou caracterizar por “hipervulnerabilidade”, provocando novos reflexos à 

autonomia privada. 

O reclame de uma tutela efetiva de proteção do consumidor, onde carece de especial 

atenção os hipervulneráveis, centra-se na pretensão de equilíbrio das relações negociais, o 

qual poderá ser derrogado diante de eventual abuso do detentor dos meios de produção, 

responsável pela inclusão de bens e serviços no mercado.462  
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Direito do Consumidor: RDC, São Paulo, v. 24, n. 101, p. 17-42, set./out. 2015, p. 66. 
462 SCHMITT, Cristiano Heineck. A Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Revista de Direito do 
Consumidor – RDC 70, São Paulo, 2009.    



174 

   

Identifica-se, portanto, que a defesa do consumidor é apenas uma decorrente 

imposição do novo perfil da autonomia privada, onde se inclui, dentre outros valores, uma 

exigida situação de equilíbrio entre os integrantes da relação jurídica. 

E nesse sentido, a materialização de instrumentos protetivos ante a situação de 

vulnerabilidade do consumidor, em especial as crianças, é exigência do próprio valor da 

dignidade da pessoa humana dessa categoria também no âmbito da relação consumerista. 463 

“É assim que o valor do direito (dignidade da pessoa humana) como um rodo, domina o 

sistema de valores (Wertsystem) constitucional, a orientar (inclusive na sistematização-

valorativa) o novo direito privado brasileiro”. 464 

A liberdade, fator próprio do direito privado, não poderia manter distanciamento da 

busca pela igualdade material. E esta, por sua vez, só terá efetividade uma vez que se 

reconheçam situações estruturais de desigualdade, e haja efetiva proteção dos vulneráveis. 

Tanto que é essa particular desigualdade o fundamento da imposição de direitos fundamentais 

à criança e ao adolescente.465 

Dessa sorte, a liberdade das empresas na comunicação e nos negócios devem 

respeitar os valores da pessoa humana, especialmente aquela cuja vulnerabilidade é ainda 

mais agravada. O Estado, como mediador e agente normatizador, é convocado a fazer uma 

ponderação entre os interesses em conflito: de um lado, a necessidade de proteger a infância, 

como sujeito hipervulnerável que é; de outro, os interesses empresarias que veem na criança 

um consumidor.  

A autonomia privada passou a ser, destarte, redimensionada em vista de tantas 

implicações da pós-modernidade. Demandou-se um aumento da ingerência estatal, mediante a 

adoção de uma variada normatização de diversos setores da vida social, econômica e jurídica. 

Reconheceu-se, de outro lado, que o interesse social enquanto confinante é necessariamente 
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superior em relação àquele de se tutelar o princípio da autonomia privada.466 Acabou-se 

interferindo decisiva e justificadamente nas relações privadas dos sujeitos. 

No âmbito consumerista, a autonomia privada, enquanto forma de expressão no 

processo de formação do contrato, vem sendo exercida num campo cada vez mais estreito.  A 

liberdade natural dos indivíduos sofre restrições de ordem pública, justamente pelo fato de 

lhes ser garantida uma efetiva liberdade jurídica, afirmando que esta liberdade traduz, na 

verdade, o fim do direito, e não simples meio para se alcançarem outras metas.467 

Como é do conhecimento comum, não vivemos em um mercado neutro, que sirva 

como um satisfatório campo de manifestações de vontades negociais. Com o advento da 

sociedade de consumo em massa, os indivíduos assumiram posições de profundas 

desigualdade em suas relações sociais e econômicas. “O mercado atual é esperto e calculista, 

e de forma fria impõe à sociedade uma realidade que cada vez mais se distancia da plena 

realização das aspirações sociais”.468 

 E ainda que vigore, no âmbito do direito privado, o princípio da autonomia privada, 

“tal princípio tem sua aplicação bastante limitada em contratos de consumo, em razão da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado massificado, presumida pelo art. 4.º do CDC”.469 

E essa fragilidade justifica a existência de normas de proteção destinadas a garantir equilíbrio 

entre as partes. E assim autonomia privada “sempre estará condicionada pela ordem jurídica, 

que estabelece a forma, o conteúdo, a capacidade e a legitimidade dos sujeitos”.470  

Como resultado disso a autonomia privada acaba sendo ainda mais refreada nos 

negócios jurídicos, principalmente nos casos da modalidade “de contrato de adesão”, onde se 
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trata de uma “oferta dirigida a um amplo número de sujeitos, cujo acesso ao consumo e, 

consequentemente, conclusão daquela tipologia contratual não pode ser recusada”.471 

A nova concepção social do contrato, portanto, redescobre o papel da lei, que reside 

justamente em intervir na regulamentação dos interesses das partes, ou seja, na autonomia 

privada. Cabe, assim, a lei, protegendo determinados interesses dos indivíduos, limitar o 

campo de atuação da autonomia das partes no regulamento dos interesses particulares.472 

E o contrato, instrumento típico do exercício dos negócios jurídicos como 

materialização da autonomia privada, ainda que se mantenha como instrumento de circulação 

das riquezas da sociedade, hoje também é instrumento de proteção dos direitos 

fundamentais do consumidor. Estes paradigmas concretizam não só a nova ordem econômica 

constitucional, mas também os mandamentos constitucionais de igualdade entre os 

desiguais, de liberdade material das pessoas físicas e jurídicas e, em especial, da dignidade 

deste sujeito como pessoa humana (art. 1.º, III, c/c art. 5.º, XXXII, da CF).473 

Contextualizando-se a projeção da publicidade na autonomia privada, sabe-se que a 

massificação das relações negociais potencializa a sua atuação, dando-lhe um status de 

elemento essencial para incentivar as trocas econômicas. O apelo publicitário, então, passa a 

representar traço cultural da sociedade atual, que acaba por “escravizar” o consumidor, 

retirando dele um dos seus mais caros caracteres: a capacidade de exercer livremente suas 

escolhas.474 

O dirigismo publicitário desnorteia a mente dos consumidores, gerando uma espécie 

de “miopia coletiva”, que não permite que o indivíduo enxergue a sua distante realidade frente 

às mensagens midiáticas. 475 Jean Baudrillard já constatara, na elaboração de suas teorias, o 

fato de que todo tipo de informação, seja ela de cunho político, econômico, cultural, seria 

transmitida sob a mesma fórmula, aparecendo dramatizada e de maneira espetacular. Com 

                                                            
471 MARIGHETTO, Andrea. O "funcionalismo" no sistema brasileiro de proteção e defesa do consumidor.  
Revista de direito do consumidor , v. 24, n. 101, p. 43–74, set./out., 2015, p. 66. 
472 Ibidem, p. 60.  
473 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 183. 
474 EFING, A. C.; BERGSTEIN, Laís Gomes; GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade invisível sob 
a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 81, 
2012, p.140. 
475 EFING, A. C.; BERGSTEIN, Laís Gomes; GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade invisível sob 
a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 81, 
2012, p.119. 
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isso a publicidade determinaria o esvaziamento do real. Assim, “as comunicações de massa 

não nos fornecem a realidade, mas a vertigem da realidade”.476 O objetivo seria de tirar o 

valor de uso dos objetos, de diminuir o seu valor/tempo, sujeitando-se ao valor/moda e à 

renovação acelerada. 

A autonomia privada é, diante do impacto da publicidade, sensivelmente 

comprometida, já que comandada por uma sistemática eficiente, produto da pós-modernidade. 

Nela, conforme a abordagem sociológica trazida à pesquisa, não haveria uma deliberada 

escolha na assunção de relações jurídicas no consumo. Ainda que tais implicações não sejam 

jurídicas, ou seja, impostas pelo Direito, como produto do Estado, elas efetivamente 

relativizam a essência da relação consumerista. 

Portanto, dentro da perspectiva do consumo, a autonomia e liberdade de escolha já 

são relativizadas pelo próprio sistema publicitário, que fomenta os signos e valores agregados 

aos objetos. A liberdade seria mesmo um mito, como reconhece Baudrillard, pois se consome 

apenas para se manter inserido na classe social pretendida. A escolha é automática. O 

consumo virou uma necessidade de imposição social. A limitação da livre escolha, ou 

vontade, pressuposto do negócio jurídico, já é realidade desde da assumida centralidade da 

publicidade na “engrenagem” da economia guiada pelo consumo. 

O padrão cultural consumista ganha força persuasiva e dita comportamentos, 

notadamente em relação às crianças que possuem poder de julgamento e discernimento ainda 

em construção. Ainda assim, “o discurso mercadológico fomenta a ideia de que o sujeito é 

livre para escolher entre os milhões de produtos disponíveis nas prateleiras dos 

supermercados e shopping centers, e que a competência de adquiri-los é uma questão de 

empenho individual”.477 

Como instrumento de manipulação da vontade e do consentimento do consumidor 

que é, “a publicidade desafia a criatividade e o espírito de adaptação do jurista moderno”.478  

Por essa razão, o controle dos abusos publicitários não encontra mais amparo nas teses e 

doutrinas criadas sob as luzes do tradicional Direito Privado, principalmente no que toca aos 

dogmas do Direito Contratual. Ainda que se reconheça que ele vem há tempos cuidando do 
                                                            
476 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 25. 
477 SCHMIDT, Saraí Patrícia; RIGO Carolina. Filhos da sociedade de consumo: estratégias de diálogo com a 
criança-cliente. Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 33, p. 174-186, maio/ago. 2015, p. 176. 
478 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017, p. 19. 
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consentimento, de certa maneira protegendo-o presentemente, como arcabouço tradicional, 

“não serve à proteção do consumidor, porque mudaram a realidade sócio-econômico e a 

própria concepção do que seja o papel do Direito num mundo civilizado, no sistema jurídico 

do Welfare State”.479 

Dessa forma, parece adequado concluir que o Estado, quando intervém na forma de 

exposição da publicidade infantil, muito mais protege o indivíduo hipervulnerável, e que não 

tem qualquer condição de resistência à magia que lhe é apresentada, do que macula a 

autonomia privada da família. “Contribui, portanto, para a boa performance do mercado de 

consumo”.480 

Por tudo isso, ao contrário do que se alega, a regulamentação da publicidade infantil 

é muito mais uma medida de reequilíbrio e adequação da condição de imaturidade das 

crianças, do que limitação da autonomia privada e do núcleo familiar. É postura estatal 

provocada pelo dever de proteção que tem para com o público infantil como sujeito carecedor 

de respeito em suas peculiaridades. Materializa o valor da dignidade humana como novo 

elemento balizador da autonomia privada e do Direito Privado genericamente considerado. 

E o propósito de agregar a análise sociológica à jurídica, a partir dos contornos da 

sociedade de consumo, capítulo II, foi exatamente de apontar, com base científica, a 

incoerência do discurso da regulamentação da publicidade infantil como medida ilegítima por 

restrição à liberdade e à autonomia privada. Afinal, é forçoso o reconhecimento de que o 

próprio sistema fomentado pela publicidade é que, em primeiro lugar, relativiza o 

empoderamento dos consumidores.  

  Na discussão do problema também é relevante rememorar que, na pós-

modernidade, a criança "ocupa uma posição central" desde muito cedo, instalando-se nela a 

"dependência das lojas". Há um bombardeio vindo de todos os lados com sugestões de que 

precisam deste ou daquele produto vendido em loja para ser o tipo certo de pessoa, ou alguém 

capaz de cumprir seu dever social e ser visto fazendo precisamente isso, sentem-se 

                                                            
479 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017, p. 19. 
480  Ibidem, p. 29. 
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inadequadas, deficientes e abaixo do padrão se não puderem atender prontamente o 

chamado.481 

Portanto, regular a publicidade é reconhecer a sua dimensão cultural e estrutural, que 

leva o consumidor a ter dificuldades de receber criticamente o conteúdo de suas mensagens. 

Nessa perspectiva, é mister reconhecer que os consumidores não são intimamente "idiotas" ou 

"tolos". A publicidade é que favorece tal comportamento, mediante a criação artificial de uma 

relação de "confiança" diferenciada, culturalmente produzida ou imposta.482 

Diante disso, conforme inferido das lições do capítulo I, a autonomia privada é 

exercida dentro da liberdade dada pelo Estado. Este, por sua vez, tem legitimidade para 

balizá-la quando houver interesse coletivo que justifique uma restrição a opção dos 

particulares na criação de relações jurídicas. É nesse propósito de emparelhamento de forças 

que se legitima a mitigação da autonomia privada e onde se encontra a legitimidade estatal 

para estabelecer, por meio de lei, critérios regulatórios à publicidade infantil.  Afinal, a 

complexidade e dinamismo da sociedade de consumo reclama regulamentação das atividades 

que podem ser potencialmente nocivas às pessoas, especialmente em se tratando dos 

consumidores notadamente vulneráveis às ações dos fornecedores no mercado de consumo.483 

E ainda que a condição de vulnerável seja fruto do Direito Público, e, assim, “não 

instituída como tal no direito privado, ela é de toda sorte aplicada a este”.484 Ela é muito 

claramente identificada no âmbito da relação de forças da sociedade de consumidores, em que 

“se faz necessário compensar desigualdades consideradas como "naturais" e resultantes de um 

fato considerado objetivo (idade ou estado de saúde) ou como resultado de uma situação 

voluntária instituída entre pessoas privadas (em relação às obrigações) ”.485 

O Estado, no paradigma atual, assume a missão de promover um equilíbrio entre as 

partes do negócio jurídico, de sorte que não haja sobreposição de uma sobre a outra. E é assim 

                                                            
481 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2008, p. 74. 
482  BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan/mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017, p.34. 
483 EFING, A. C.; BERGSTEIN, Laís Gomes; GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade invisível sob 
a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 81, 
2012, p.106. 
484 FAVIER, Yann. A inalcançável definição de vulnerabilidade aplicada ao direito: abordagem francesa. 
Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 22, n. 85, p. 15-24, jan./fev. 2013, p.16. 
485 Ibidem, p.16.  
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que, dentro da perspectiva das relações consumeristas, o Estado, como agente produtor do 

Direito, intervém nas relações entre particulares. Não para impor a sua vontade como ente 

político, mas para reconduzir a relação jurídica a uma igualdade em que possa extrair a opção 

do negócio com paridade jurídica, técnica etc. 

O interesse social interveniente, capaz de limitar e circunscrever a autonomia das 

partes decorre, portanto, da presença cada vez mais frequente de uma desigualdade entre as 

partes contratantes.486 E é exatamente disso que se trata a intervenção estatal na publicidade 

infantil: readequação dessa atividade, a fim de que seja limitada pelo interesse público, numa 

proposta de paridade do consumidor frente ao fornecedor. É diante disso que a limitação da 

autonomia privada, dentro do contexto sociológico do consumo, parece encontrar amparo no 

ajuste estatal. De sorte que se revela, além de legítima, necessária.  

Sem falar ainda que a publicidade como um fenômeno de massa dirigido à 

coletividade de consumidores, como conjunto indeterminado e desorganizado de pessoas ao 

causar danos, dificilmente o faz de maneira individual ou isolada. Sua danosidade é, como 

regra, difusa e coletiva, embora com repercussão na esfera privada de cada consumidor. Seus 

riscos são sociais e seus danos, em série. Mais um caracterizado interesse social em sua 

regulamentação. 

A conclusão inderrogável de toda essa argumentação é a de que a adoção de critérios 

objetivos, a exemplo de uma lei específica para publicidade infantil, que visem dar 

prevalência à proteção da criança, é medida que se impõe há algumas décadas. Logo a “ação 

estatal como regulador da publicidade direcionada ao público infantil pode ser perfeitamente 

compatível com a Constituição”. E, portanto, a ordem constitucional não veda a ação estatal 

nessa área.487 

Chega-se, ao final dessa pesquisa, à confirmação de que o diálogo entre a 

publicidade e autonomia privada é fruto da materialização do novo conteúdo da autonomia do 

indivíduo na sociedade pós-moderna. Nela não se cabe falar em liberdade sem uma 

pressuposta igualdade entre os agentes do negócio jurídico. A autonomia privada traz, no seu 
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reformulado conteúdo, ínsita a necessidade de paridade, o que lhe bem diferencia da sua 

antecessora, em que a vontade seria “lei” absoluta dos pactos jurídicos.  

Portanto, a regulamentação da publicidade infantil tem justeza diante do remodelado 

conteúdo da autonomia privada. A limitação da liberdade do indivíduo no exercício de suas 

escolhas jurídicas é consentânea à restrição estatal cujo propósito seja de adequação do 

distanciamento de forças dos sujeitos envolvidos. É nesse ponto que se sobressai a 

hipervulnerabilidade da criança, que vindica tratamento prioritária desse sujeito atualmente 

identificado como “especial” na ordem constitucional brasileira. 

E se a presumida condição de “vulnerável” do consumidor é bastante a uma maior 

ingerência do Estado nas relações jurídicas privadas, muito mais razão assiste a ela quando o 

objetivo é a proteção de consumidores ainda mais vulneráveis, no contexto dos quais estão as 

crianças. Logo, quando “aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real 

debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, 

'necessitem' da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção” 488, estar-se-ia 

legitimada a intervenção do Direito nas relações intersubjetivas e, portanto, na autonomia 

privada.

                                                            
488 Trecho extraído do voto da Ministra Laurita Vaz, no julgamento do EREsp 1.192.577-RS, julgado em 
21/10/2015, DJe 13/11/2015. 



182 

   

3.6 A ANÁLISE DO DISCURSO PELO AFASTAMENTO ESTATAL NA 

REGULAMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE INFANTIL:  PATERNALISMO, OFENSA ÀS 

LIBERDADES DE EXPRESSÃO E ECONÔMICA? 

 

O enfrentamento do problema da pesquisa preocupou-se mais na construção de 

fundamentos sólidos a uma conclusão científica pela legitimidade da intervenção estatal na 

publicidade dedica ao público infantil. Deixou-se de lado, de certo modo, a preocupação de 

refutar individualmente cada argumento amiúde apresentado pela corrente que se opõe à 

regulamentação do modo de agir da publicidade. Entendeu-se que a argumentação 

desenvolvida durante a pesquisa, naturalmente, desvitalizaria a incoerência que ainda se 

sustenta no âmbito da temática.  

Porém, neste último tópico do capítulo não se furtará a apontar inconsistências nos 

argumentos da corrente contrária à opção desenvolvida, ainda que de forma sintetizada. 

Acredita-se que essas ponderações serão mais facilmente apreendidas diante da exposição que 

veio sendo desenhada desde o capítulo inicial, quando se deu base teórica e científica à 

autonomia privada. O segundo capitulo cuidou de circunstanciar as nuanças da sociedade de 

consumo, que se instalou mais claramente a partir do século XX. A partir dessas ideias 

contextualizadas, os argumentos amiúde opostos à legitimação estatal na atividade publicitária 

serão naturalmente desconstituídos. 

O primeiro ponto de tensão seria a postura paternalista que o Estado assumiria na 

ordem jurídica brasileira. No tocante especificamente à publicidade infantil, aponta-se que 

que há constante transferência de autoridade dos pais para o estado.  

Isso poderia, segundo o habitual discurso do mercado, representar um interesse 

obscuro do Estado e da postura da corrente estatizante desse ramo de atividade econômica, 

representando uma ameaça muito maior à liberdade. São representativas dessa linha de 

pensamento pergunta tais como: “Os pais perderam a capacidade de impor limites aos seus 

filhos? ” “Eles precisam pedir ajuda ao estado, que assumirá as funções mais básicas da 

paternidade? ”. 

Ignorar-se-ia, diante disso, a responsabilidade do indivíduo, do homem comum em 

suas opões jurídicas.  Seria como blindar o “homem ordinário” contra seus próprios atos, 

transformando-o em uma simples marionete de forças maiores, é o caminho mais rápido para 
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a servidão. Seria, grosso modo, entender que o indivíduo, quando precisa da “mão” do Estado 

não passaria de um sujeito indefeso.  

A resposta a essa inquietação parece estar amparada na contextualização da 

sociedade de consumo, trazida à pesquisa exatamente com esse propósito. Ou seja, de desviar 

a discussão exclusivamente do ponto de vista mercadológico e da liberdade absoluta, o que 

remeteria a discussão à luz da superada conceituação da “autonomia da vontade”. 

Conforme se expôs, as artimanhas da sociedade de consumo valem-se da publicidade 

para perpetuar a economia, que depende da incansável aquisição de bens e serviços dos 

indivíduos. Nesse ambiente todos os indivíduos assumem participação, ainda que 

involuntariamente. 

Percebe-se, assim, uma situação de clara manipulação da vontade e da 

instrumentalidade da autonomia dos indivíduos, a partir do consumo guiado por uma 

imposição social e desprendido da utilidade do bem a ser adquirido. A publicidade consegue, 

inconscientemente, tolher a vontade dos pais, e muito mais ainda a das crianças, que não 

dispõem de qualquer espécie de senso crítico frente às mensagens midiáticas.  

Por isso, a tão reclamada liberdade já vem, de modo insidioso, sendo manipulada 

pela publicidade, que é vista a mais das vezes como apenas um direito constitucional de livre 

expressão. Não é situada ao lado das implicações, ao menos nessa temática, que as 

acompanham, principalmente quando se trata de destinatário assumidamente hipervulnerável. 

A publicidade tem, inegavelmente, potencial ofensivo à dignidade humana, principalmente 

quando manipulam a vontade do consumidor, violando o exercício pleno de sua liberdade.489 

E no ambiente da pós-modernidade não se tem como escapar da publicidade, ela foi 

gerada para motivar a vontade de consumir. Todos são conclamados a consumir. Ninguém é 

esquecido. A argumentação contrária esquece que se vive uma nova realidade social. Outrora 

a possibilidade de controle dos pais era bem mais ampla. Hoje, as condições são outras. 

A "comercialização" da relação parental causada pela ausência dos pais o ambiente 

doméstico, própria da sociedade de consumo, agrava negativamente esse convivência e 

educação dos filhos, caracterizando uma "intimidade debilitada" entre pais e filhos. E assim é 

que "os mercados de consumo propõem reprimir ou eliminar qualquer escrúpulo moral 
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rudimentar que possa permanecer no coração dos pais após o declínio da posição de vigilante 

na casa da família".490 

Diante de toda a investida midiática, as crianças constituem alvos fáceis para as 

mensagens publicitárias, já que não compreendem os objetivos econômicos da publicidade. E 

se para os adultos já é difícil lidar com as tentações, imaginem como se torna difícil para as 

crianças que ainda não estão preparadas para decidir algumas coisas sozinhas, elas também 

não estão preparadas para lidar com suas frustações, premeditadamente, fomentadas pela 

sociedade de consumo. 

A criança acabou por ser enxergada, na contemporaneidade, como sujeito atrativo 

para a economia, sendo para ela desenvolvidas técnicas específicas para despertar o seu 

desejo de consumir e, por via transversa, atingir os pais. Estes têm sua autonomia relativizada 

sob dois aspectos ao menos: impotência diante da vontade dos filhos e pelas próprias 

artimanhas criadas pela sociedade do consumo, segundo foi exposto no capítulo.  

A linha crítica do Paternalismo, quando posta diante desses fatores de manobra da 

publicidade, não resiste ao dever do Estado de também zelar pela educação digna da criança, 

conforme exposto no art. 205 da Constituição Federal. “Por isso é que sempre participou, 

participa e sempre participará de boa parte da educação das crianças”.491 

Outro argumento que se invoca para oposição à regulação publicitária é proteção da 

livre iniciativa e da liberdade de expressão constitucionalmente reconhecidos. Afirma-se que 

o Estado não teria legitimidade de imposição de limites à atividade, considerando a 

necessidade de preservar a autonomia individual dos destinatários da informação que ela 

veicula. Esquecem, de outro lado, que o consumidor tem direito de receber informação 

publicitária adequada.492 

É bem verdade que os indivíduos têm, frente ao conteúdo da publicidade, a 

possibilidade de exercer sua autonomia privada, permitindo-lhes escolhas, conhecer de 

qualidades e atributos dos produtos e serviços ofertados, das vantagens e desvantagens nas 
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diversas opções possíveis. É por essa razão que a publicidade encontra dupla proteção no 

ordenamento jurídico brasileiro; é reflexo tanto da liberdade de iniciativa, no âmbito da ordem 

econômica, quanto da liberdade de expressão intelectua1.493 “O paradoxo encontra-se, 

contudo, no mau uso deste instrumento pelas empresas”.494 

A atividade publicitária não pode ser mecanismo da lesão a direitos fundamentais. 

Ao contrário, no exercício das liberdades que fundamentam o exercício desta atividade 

legítima, de fins econômicos, há de se exigir sua conformação com outros direitos e 

liberdades fundamentais, de modo a prevenir-se sua colisão.495 

Logo, no que diz respeito a alegação de violação ao direito de liberdade econômica, 

não se pode deixar de lado a ideia de que, enquanto direito fundamental e princípio da ordem 

econômica, o direito do consumidor, “a partir da característica tutelar do direito subjetivo que 

encerra, ou conformadora da atividade econômica, assume no direito brasileiro uma nítida 

função de ordenação do mercado a partir do interesse do consumidor”.496  

Portanto, a própria constituição conformou o direito de liberdade econômica à 

proteção do consumidor. O que impõe à ordem econômica o dever de assegurar a todos 

existência digna, observando-se os princípios previstos, dentre os quais se situa a defesa do 

consumidor. Acaba esta tendo um caráter conformador da ordem econômica.497 Assim, inserir 

balizamentos à liberdade econômica e à livre iniciativa, aplicados à atividade publicitária, é 

medida legítima, “desde que se mantenham nos limites da proporcionalidade”.498 Não se pode 

esquecer que o mercado demanda restrições de sorte a não atropelar os indivíduos diante da 

sua lógica utilitarista, sob pena de ao invés de atingir o seu objetivo de igualdade, promover 

justamente o contrário. 
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496 Id. Ibid., p.463. 
497 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988.17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 260. 
498 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalidade da Restrição da Publicidade de Alimentos e de 
Bebidas Não Alcoólicas voltada ao Público Infantil. 26 de abril de 2012. Publicação encomendada pelo 
Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, p.20. 
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No tocante à liberdade de expressão pode-se, sem quaisquer dificuldades, dizer que 

não é algo inatacável, imune a qualquer interferência do Estado, notadamente quando em 

confronto com outros valores também constitucionalmente protegidos. “Tal garantia não dá 

ao anunciante uma "carta branca" para anunciar como e quando desejar”. 499 

Aliás, cabe ponderar que o “direito de anunciar não é tratado em pé de igualdade 

com o direito que têm os cidadãos de manifestarem livremente seu pensamento”.500 Isso 

porque o texto constitucional não garantiu expressamente um direito fundamental à 

publicidade. Esta é tratada com a presunção de que é um corolário da liberdade de expressão. 

Conforme se aduz em sede doutrinária, seria preciso entender que “toda forma de expressão, 

ainda que timidamente, tem o fito de defender um ponto de vista ou até de convencer o 

interlocutor”. 501 

Somente, via reflexa e indireta, pode-se dizer que a publicidade tem guarida na 

liberdade de expressão”. Não explicitamente. É preciso, pois, considerar a atividade 

publicitária como uma forma de expressão e, somente nesse sentido, pode ser considerada 

como protegida (por meio de atribuição) pelo direito geral de liberdade de expressão. Vige, 

sobretudo, o entendimento de que muito embora a Constituição não garanta de forma expressa 

qualquer direito à publicidade, estende-se a ela alguns direitos fundamentais como garantia 

dessa atividade. 

E a liberdade de expressão, aí inserida indiretamente o direito a manifestar-se por 

meio da publicidade, como qualquer outro direito fundamental, não é um direito absoluto, 

devendo coexistir com outras normas dentro do nosso ordenamento jurídico. Restringir a 

liberdade de expressão não se confunde, em hipótese alguma, com censura. Há restrições 

impostas pela própria Constituição e uma série de requisitos a serem cumpridos para que tal 

direito seja exercido com responsabilidade. Dentre eles pode-se inserir a observância de uma 

existência digna por parte da criança, impondo-se a necessidade de restrição das publicidades 

publicitárias direcionadas ao público infantil. 

                                                            
499 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O controle jurídico da publicidade. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 9, p. 25-57, jan./mar. 1994. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8981>. 
Acesso em: 03 ago. 2017. 
500 Id. Ibid., p. 47. 
501 CAMARGO, Daniel Marques de; Pires, Hugo. Publicidade infantil e liberdade de expressão. 25 Anos do 
Código de Defesa do Consumidor - Panorama Atual e Perspectivas Futuras. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2017, 
p. 465. 
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Por isso, as regras sobre a publicidade destinada a crianças não representam, em tese, 

uma restrição à liberdade de expressão, mas tão somente mecanismos para a contenção de 

abusos e para a proteção de um grupo sabidamente vulnerável. Permitir essa exposição de 

modo desassistido pelo Estado é favorecer o abuso. São regras que emanam da própria 

Constituição, para contornar eventuais conflitos e para garantir que o interesse público seja 

preservado. Tanto é verdade que a própria Constituição Federal estipulou, em seu texto, 

diversas hipóteses de limitação à liberdade de expressão, como no art. 5º incisos IV, V, X, 

XIII e XIV.  

Tais previsões constitucionais sobre restrições à publicidade são regras que limitam 

pontualmente um direito maior, que deve ser preservado sempre: o da liberdade de expressão. 

Qualquer intervenção do Estado nas comunicações, inclusive na publicidade, deve levar em 

conta a preservação da liberdade de expressão, assim descrita pela Constituição. E assim 

parece estar bem inserida a regulamentação da publicidade infantil: restrição como amparo 

induvidoso no próprio texto constitucional. Em termos mais claros, tem o propósito de 

“privilegiar o melhor interesse da criança e a garantia de seu bem-estar e saúde, haja vista o 

fato de que ainda não possui discernimento crítico capaz de entender e qualificar como mera 

intenção persuasiva mercadológica a publicidade que lhe é dirigida abusivamente”. 502 

Portanto, de um modo geral, não se pode enxergar incompatibilidade entre o controle 

da publicidade — e até mesmo seu banimento em situações excepcionais— e as garantias 

constitucionais inerentes ao Estado Social Democrático. Sendo assim, o controle legal da 

publicidade não é forma inconstitucional de censura, figurando muito mais como instrumento 

eficaz para evitar-se o abuso que possa ser cometido em detrimento dos direitos do 

consumidor.503 

Muito além dessa alegação superficial, tal lei viria para detalhar uma proibição que já 

existe, encontrando respaldo constitucional e infraconstitucional. Dessa maneira, caminhar em 

sentido oposto não é apenas um contrassenso jurídico, mas um atentado contra a dignidade 

das crianças. 

                                                            
502 CAMARGO, Daniel Marques de; Pires, Hugo. Publicidade infantil e liberdade de expressão. 25 Anos do 
Código de Defesa do Consumidor - Panorama Atual e Perspectivas Futuras. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2017, p. 
471. 
503 NERY JÚNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, n. 3, set-dez de 1992, p. 67.   
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A liberdade, seja ela da natureza que for, cabe rememorar, como defendido por 

Robert Alexy e com base na jurisprudência do Tribunal Federal Alemão, só pode ser exercida 

se for com fincas na dignidade humana. Extrai-se, portanto, uma relação muito próxima entre 

esses conceitos. Na abordagem feita nesta pesquisa, parece claro que a publicidade age de 

modo a mitigar a liberdade do consumidor, ainda que de modo sutil ao senso comum.  

Funciona como uma espécie de “coação”, fomentado por exigências sociais. E nesse contexto, 

enquadrar-se-ia no numa coerção exterior “sobre o indivíduo na sua escolha entre 

determinadas alternativas de decisão”, não sendo, assim, em um contexto jurídico, “possível 

falar em "independência da pessoa" e em "personalidade auto-responsável'' em qualquer outro 

sentido”. Por esse motivo, não haveria “dignidade humana em um sentido juridicamente 

relevante”.504 Logo, “a dignidade humana não é garantida se o indivíduo é humilhado, 

estigmatizado, perseguido ou proscrito”.505 

Complementa o filósofo alemão que “Não se pode mais associar a dignidade humana 

a uma liberdade ilimitada, mais a uma liberdade de um "indivíduo referido e vinculado a uma 

comunidade"506. Ilustra o entendimento da Corte Federal Alemã de que  

o indivíduo tem que se conformar com as restrições à sua liberdade de ação, 
impostas pelo legislador com o objetivo de manter e fomentar a convivência social 
dentro dos limites daquilo que é razoavelmente exigível diante das circunstâncias e 
desde que a independência da pessoa seja preservada.507 

 

 Dessa sorte, a liberdade arguida em defesa contra a regulamentação da publicidade 

infantil ignora a “razão suficiente”, na terminologia adotada por Robert Alexy, para que ela 

seja restringida.  Afinal, esse princípio  

não outorga uma permissão definitiva para fazer ou deixar de fazer tudo o que se 
quer; ele tão-somente sustenta que todos podem fazer ou deixar de fazer o que 
quiserem, desde que não existam razões suficientes (direitos de terceiros, interesses 
coletivos) que fundamentem uma restrição na liberdade negativa”.508 

 

                                                            
504 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
505 Id. Ibid., p. 355. 
506 Id. Ibid., p. 357. 
507 Id. Ibid., p. 358. 
508 Id. Ibid., p. 357. 
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E no tratamento do consumidor criança fica claro que não há arbitrariedade na 

especificação da criança como merecedora de tratamento diferenciado, dada a razão, como 

sustenta Robert Alexy, e com base na jurisprudência do Tribunal Federal Alemão, suficiente 

que sustenta e legitima essa diferenciação. 

A Constituição Federal, mais do que admite, determina o tratamento peculiar dado à 

criança, de sorte que permite o legislador a atuar mais incisivamente na publicidade 

especificamente digerida ao público infantil, já que suficientemente demonstrado que as 

crianças se categorizam como indivíduos hipervulneráveis. Afinal, “se há razão suficiente 

para o tratamento desigual, então ele é obrigatório”.509  

Alexy ressalta que, afastando o risco apontado no questionamento de que essa razão 

suficiente outorgar poderes excessivos ao judiciário em dar materialidade a essa expressão, a 

discricionariedade do legislador permanece íntegra e sempre articulável, seja qual for a linha 

interpretativa adotada pelo Judiciário. Ou seja, o legislador pode estabelecer tratamento 

diferenciado desde que encontre razões para tanto. Restaria aos juízes o poder de limitar a 

competência do legislador no sentido de amoldá-la às realidades que lhe são direcionadas para 

análise e manifestação e, neste sentido, “podem sugerir caminhos, mas isto não induz, não 

conduz e não leva a uma conclusão, forçosa, no sentido de uma usurpação de atividades e de 

um ainda menos provável ferimento ao princípio da separação dos poderes”.510 

Enfim, a atuação estatal, por meio de lei, a fim de que se tutelem, com absoluta 

prioridade, os direitos e garantias das crianças, consideradas que são como hipervulneráveis e 

carentes de maior atenção do Estado são razões bastantes para a sua intervenção no âmbito da 

comunicação social.   

Lembrando-se que há sempre a possibilidade, no caso de identificação de eventuais 

abusos na regulamentação pretendida pelo Estado, ou seja, um caso classificado pela doutrina 

clássica como conflito de princípios, o recurso à ponderação feita pelo Judiciário. Nele a 

escolha pela prevalência casual de um frente ao outro, não extingue a importância e a vigência 

do preterido. Ou seja, há instrumentos para exame de uma regulamentação excessiva e que 

desborde o seu caráter protetivo das crianças hipervulneráveis, resguardando-se os direitos 

                                                            
509 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 410. 
510 MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Refletindo com Robert Alex sobre liberdade e igualdade: Subsídios 
teóricos para um debate em torno da inclusão social. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas 
(UNIFAFIBE).  Disponível em: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-
pub/article/view/1>. Acesso em: 01 nov. 2017, p. 37. 



190 

   

dos veículos publicitários frente aos imperativos constitucionais supostamente violados. O 

que não encontra abrigo seguro é alegação de que, a priori, a regulamentação ao conteúdo 

publicitário dirigido às crianças seria inconstitucional.  
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CONCLUSÕES 

 

A “autonomia privada” não pode mais ser confundida com “autonomia da vontade”, 

expressão gestada em período de afastamento estatal e preocupação focada no indivíduo 

singularmente considerado. Criação kantiana, a autonomia da vontade tinha como espírito a 

compreensão do Estado como protetor individual, sem compromisso com coletividade. E a lei 

era vista como um instrumento precípuo de proteção exclusivamente individual. 

Na atual ordem jurídica vigora a autonomia privada, cujo conteúdo passa a ter 

inafastável proximidade à sociabilidade e humanidade das suas derivações jurídicas. Prioriza-

se o coletivo em face do individual. Por essa razão é que se chegou à conclusão de 

compreendê-la dentro de uma perspectiva positivista do Direito, em que o Estado outorga aos 

particulares o poder para exercício de suas escolhas jurídicas. Cabe, noutra ponta, ao Estado 

firmar, quando necessário, os balizamentos à liberdade e vontade individuais. 

E a autonomia privada nas relações de consumo não pode ser analisada sem que seja 

ambientalizada na realidade social que a circunda, onde vigora, na pós-modernidade, a 

estabelecida “sociedade do consumo”. Dentro dela a publicidade, diante do seu importante 

papel econômico, assume a responsabilidade pelo fomento da aquisição de bens e serviços. 

Utiliza para tanto avançadas e eficientes artimanhas, recorrendo à manipulação emocional dos 

seus destinatários.  

Extrai-se do exame das nuanças da sociedade de consumo que a publicidade não 

estimula mais a razão. Recorre, na contemporaneidade, ao jogo da sedução, mexendo com as 

emoções mais primárias dos consumidores. E vai muito além de exposição do produto 

ofertado, construindo, substituindo e fortalecendo estereótipos e matizes culturais. A 

publicidade dita, nesse contexto, padrões e favorece a exclusão social.  

A todo momento cria-se a partir dela necessidades de consumo. E consumindo, a 

criança será aceita como consumidora e inserida no grupo de consumidores por ela desejado, 

sugerindo-se uma existência social alegradora. Esquece-se que a publicidade deve ser pautada 

pelo respeito à dignidade dos consumidores enquanto indivíduos com direito a escolhas 

despidas de manipulação de qualquer ordem.  

Logo, no propósito de convencer, de persuadir, de criar necessidades, os agentes 

publicitários não podem afrontar ao disposto na Constituição Federal, notadamente aos 
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comandos de proteção aos mais vulneráveis na ordem jurídica. A publicidade tem o dever de 

pautar-se nos princípios de boa-fé, solidariedade, informação, vulnerabilidade, transparência, 

entre outros. Não pode, assim, olvidar o seu papel de ofertar melhoria na decisão de compra 

do consumidor. Ou seja, abandonar a informação, e agarrar-se à persuasão. 

É de se concluir, assim, que a dinâmica da sociedade de consumo exige a 

regulamentação das atividades potencialmente nocivas às pessoas, especialmente quando se 

tratam de consumidores hipervulneráveis às ações dos fornecedores. O que leva à natural 

adesão à legitimidade da ingerência estatal quando da regulamentação do conteúdo 

publicitário destinado ao público infantil. 

Portanto, a condição de hipervulnerabilidade do público infantil, em face da 

publicidade, é medida que dá suporte valorativo a uma relativização, ou mais precisamente, 

condicionamento da autonomia privada. Afinal, ela carrega consigo a presunção de uma 

simetria de forças entre os agentes jurídicos. E diante de uma identificada ausência desse 

conteúdo é que age o Estado na condução do reequilíbrio minimamente necessário a uma 

relação jurídica legitimada e respaldada pelos valores sociais e da dignidade humana. A 

igualdade impõe sensibilidade às diferenças. 

E ao contrário do que dos argumentos do mercado publicitário, é a própria 

publicidade que funciona em desfavor da autonomia privada, quando projeta um sistema 

criado e mantido a partir de imposições sociais do consumo. E sendo assim o consumidor 

limitar-se-ia a aderir a determinado seguimento social, sendo o restante das escolhas 

automaticamente realizadas. 

Identificou-se também na pesquisa que já há regulamentação à publicidade, o que 

desde logo enfraqueceria os argumentos pela sua ilegitimidade. Ao mesmo tempo, concluiu-se 

que a atual normatividade que regencia a temática é claramente insuficiente ao alcance de 

uma efetividade protetiva determinada pela ordem constitucional, em que se sobressaem 

como hipervulneráveis as crianças. 

Demonstrou-se nesta pesquisa que a regulamentação não pode receber a pecha de 

atuação “paternalista” do Estado, representando intromissão na educação dos filhos. É 

constatável que as crianças, ao receberem o forte impacto das mensagens publicitárias, 

passam essas influências aos pais. Estes, a seu turno, não conseguem identificar o processo de 

sedução a que são expostas as crianças. Os pais, nessa perspectiva, são também vulneráveis 
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diante do poder do conteúdo midiático. Provoca-se, por outro lado, uma inversão de posições, 

e cada vez mais quem manda são as crianças, passando as compras domésticas diretamente 

pela sua vontade. E é aí que a fragilidade infantil passa a ser explorada pelos interesses 

mercadológicos. 

O resultado disso tudo é que a publicidade afigura-se fortemente ligada ao 

comportamento infantil, conduzindo as crianças a consumir da forma mais vantajosa aos 

agentes econômicos. Para isso ela se vale das necessidades infantis de pertencimento e 

identidade, explorando a fragilidade psíquica e os fracos laços que ligam as crianças, na pós-

modernidade, aos pais. E essas constatações qualificam a discussão como imprescindível à 

vida das próximas gerações. 

Portanto, ao final desta pesquisa espera-se ter atingido o objetivo de manter ativo o 

enfrentamento do tema, trazendo à arrastada celeuma novos fundamentos confortantes à 

atuação do Estado. O principal deles é, como elencado do capítulo terceiro, o reconhecimento 

jurídico da condição da criança como indivíduo “hipervulnerável”. O que sugere que a futuras 

discussões gravitem ao redor da peculiaridade jurídica desses sujeitos da nova ordem social. 

E finaliza-se o trabalho destacando-se, com convicção, que se o discurso da 

ilegitimidade da regulamentação da publicidade poderia de algum modo calhar ao consumidor 

padrão, ele, diante da hipervulnerabilidade infantil, não encontra inequivocamente qualquer 

abrigo e suporte jurídico. Sendo oportuno lembrar que um futuro ético e sustentável de 

qualquer país está diretamente ligado à proteção do pleno desenvolvimento de suas crianças. 
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