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Consultório do CONSUMIDOR, 22 de Abril de 22

E as crianças, senhores,

Porque as não educais

Como sãos consumidores

Em busca de algo mais?

Preservem-se as crianças

Destes tiques do consumo

Acertem-se as balanças

Afiram fios de prumo!

“E se a exploração dos mais novos é
o caminho, ide e explorai-os”!

“Em sucessivas campanhas nas televisões, sem que se resguardem de possíveis
consequências, há como que um apelo os jovens a que adquiram determinados
“gadgets” de ponta, não cuidando de saber se tal é lícito ou ilícito, se os menores podem
ser ou não intervenientes principais nas mensagens que se lhes dirigem e se a
publicidade deve cessar de explorar a sua vulnerabilidade enquanto consumidores em
estágio de formação.

Não se percebe, por um lado, como é que as agências de publicidade “furam” todos os
esquemas e, em segundo lugar, como é que as autoridades se mostram tão distantes
que se nem sequer se apercebem de todos estes perniciosos desvios à legalidade e à
formação integral dos mais novos.”

1. O Código da Publicidade, com efeito, diz de modo imperativo, no n.º 1 do seu
artigo 14 e em sede de “restrições ao conteúdo da publicidade”, o que segue:

“A publicidade especialmente dirigida a menores deve ter sempre em conta a sua
vulnerabilidade psicológica, abstendo-se, nomeadamente, de:

 Incitar directamente os menores, explorando a sua inexperiência ou
credulidade, a adquirir um determinado bem ou serviço;
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 Incitar directamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a
comprarem os produtos ou serviços em questão;

 Conter elementos susceptíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou
moral, bem como a sua saúde ou segurança, nomeadamente através de cenas
de pornografia ou do incitamento à violência;

 Explorar a confiança especial que os menores depositam nos seus pais, tutores
ou professores.

2. No seu n.º 2, o artigo 14 do Código da Publicidade perspectiva sob distinto
ângulo a publicidade susceptível de envolver os menores.

E aí se diz expressamente:

“Os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens publicitárias em
que se verifique existir uma relação directa entre eles e o produto ou serviço veiculado.”

2.1. Aliás, a profusão de menores em mensagens alusivas, nomeadamente, a
veículos automóveis, detergentes, cadeias de hipermercados, aí está a
comprovar o emprego de menores impunemente na publicidade sem que
se lhes vá modelarmente à palma: uma excepção, em tempos algo recentes,
o que mereceu o nosso inteiro louvor, a BMW foi condenada pelo emprego
abusivo de menores na publicidade aos seus modelos, não se sabendo
sequer se a impugnação em tribunal da sanção aplicada pela Direcção-Geral
do Consumidor terá obtido ou não ganho de causa.

3. A Lei das Práticas Comerciais Desleais de 2008 (DL 57/2008, de 26 de Março)
reza exactamente, na hipótese a que se refere a consulta, o seguinte:

“São consideradas agressivas, em qualquer circunstância, as seguintes práticas
comerciais: …

Incluir em anúncio publicitário uma exortação directa às crianças no sentido de
comprarem ou convencerem os pais ou outros adultos a comprar-lhes os bens ou
serviços anunciados.”

4. Logo, constitui, com efeito, prática agressiva uma mensagem que tenda a exortar
a criança a adquirir ou a persuadir que outrem adquira algo, seja lá o que for.

5. Conquanto a publicidade tenha como moldura sancionatória uma “mixaria”, passe
a expressão, a saber,

 Se a infracção for cometida por pessoa singular – coima de … a …
 Se por pessoa colectiva – coima de 2.494,00 € a 24 939,89 €,
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6. A das práticas comerciais desleais é havida como contra-ordenação económica
“grave” com uma moldura, para o efeito, distinta, consoante a natureza e a
estatura do agente:

 Microempresa (< 10 trabalhadores) - de 1.700,00 a 3 000,00 €;

 Pequena empresa (entre 10 e 49) - de 4.000,00 a 8 000,00 €;

 Média empresa (entre 50 e 249) - de 8.000,00 a 16 000,00 €;

 Grande empresa (> 249) - de 12.000,00 a 24 000,00 €.

EM CONCLUSÃO

a. Incitar directamente os menores, explorando a sua inexperiência ou
credulidade, a adquirir um determinado bem ou serviço constitui ilícito
publicitário passível de coima: tratando-se de pessoa colectiva a moldura para a
infracção é de 2.494,00 a 24 939,89 €.

b. Exortar directamente “as crianças a que comprem ou convençam os pais ou
outros adultos a comprar-lhes os bens ou serviços anunciados” constitui, em
qualquer circunstância, prática comercial agressiva [contra-ordenação
económica ‘grave’, que não ‘muito grave’] passível de coima variável consoante
a estatura da pessoa colectiva de que se trate: para uma grande empresa, como
parece ser o caso, a moldura é, com efeito, algo irrisória – num leque de 12
000,00 a 24 000,00 €.

Eis, salvo melhor juízo, o nosso parecer.

Prof.º Dr.º Mário Frota

Presidente Emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO – Portugal


