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O Instituto Alana, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada à            

defesa e proteção dos direitos de crianças e adolescentes, com personalidade jurídica de             

direito privado, inscrita perante o CNPJ/MF sob o número 05.263.071/0001-09 (doc. 1),            

com endereço na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, bairro de Pinheiros, São Paulo -               

SP, por seus advogados (doc. 2), vem, respeitosamente, em nome da Rede Meninas e              
Igualdade de Gênero, à presença de Vossa Excelência, com fundamento jurídico na            

competência do Ministério Público Federal estabelecida no artigo 39, inciso III da Lei             

Complementar nº 75 de 1993, respeitosamente, apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO 
 
visando à proteção de direitos e à reparação de violações a crianças e adolescentes, em               

face da veiculação do quadro “Miss Infantil” exibido durante o “Programa Silvio Santos”             

pelo emissora Sistema Brasileiro Televisivo (SBT), com endereço na Av. das           

Comunicações, 4 - Industrial Anhangüera, Osasco - SP, 06276-905, pelos fatos e            

fundamentos a seguir aduzidos. 
 

1. Sobre a Rede Meninas e Igualdade de Gênero. 
Criada em 2016, a Rede Meninas e Igualdade de Gênero (RMIG) é uma aliança              

entre organizações da sociedade civil com foco na promoção da igualdade de gênero no              

Brasil e, para tanto, dos direitos das meninas e da participação ativa dessa população nos               

processos de mudança para a construção de uma sociedade livre de violências,            

discriminações e desigualdades. 

Atualmente, integram a RMIG: Instituto Alana, Plan International Brasil, Fundação          

Abrinq, Instituto Promundo, ACMUN, Aldeias Infantis SOS Brasil, Amigos do Guri, Childhood            

Brasil, Canal Futura, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Engajamundo, Força           



Menina, Girls Rock Camp Brasil, INDICA, Instituto da Infância, Instituto Esporte Mais, Minas             

Programam, Roda Livre, Visão Mundial. 

 

2. Sobre o Instituto Alana. 
O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que             

desenvolve programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da             

infância. Criado em 1994, o Instituto é mantido por rendimentos de um fundo patrimonial              

desde 2013. Tem como missão honrar a criança. Dentre as finalidades previstas em seu              

estatuto social (doc. 1) estão: 

“Artigo 2º. O Instituto Alana tem por finalidade o fomento e a            

promoção da assistência social, educação, cultura, esporte, a        

proteção e o amparo da população em geral, visando à valorização           

do Homem e a melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o           

para que atue em favor de seu desenvolvimento, do         

desenvolvimento de sua família e da comunidade em geral, sem          

distinção de raça, cor, político partidária ou credo religioso. Tem por           

finalidade também desenvolver atividades e projetos em prol do         

desenvolvimento das capacidades plenas e da defesa dos direitos         

das crianças e dos adolescentes, em consonância à sua missão de           

“honrar a criança. 

Parágrafo 1º, t. Elaborar representações e denúncias dirigidas aos         

órgãos oficiais competentes com relação a situações de violação de          

direitos das crianças e adolescentes que tiverem conhecimento”        

(grifos inseridos). 

Como visto, há previsão estatutária precisamente coincidente com a representação,          

em defesa e promoção dos direitos e interesses de crianças e adolescentes, o que ora se                

pleiteia e realiza. 

Destaca-se, ainda, a atuação do programa Prioridade Absoluta , criado com a           1

missão de dar efetividade e visibilidade ao Artigo 227 da Constituição Federal, que coloca              

crianças e adolescentes como absoluta prioridade das famílias, da sociedade e do Estado.             

Por meio de suas atividades, busca informar, sensibilizar e mobilizar pessoas, famílias,            

organizações, empresas e o poder público para que assumam, de forma compartilhada,            

este dever constitucional. O programa também desenvolve ações junto a instituições dos            

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com objetivo de exigir a garantia com absoluta             

1 Disponível em: http://prioridadeabsoluta.org.br/. Acesso em 2.10.2019. 

 



prioridade aos direitos de crianças e adolescentes em cenários de violação e na promoção              

de políticas públicas sociais e orçamentárias. Para tanto, desenvolve ações de advocacy            

nos eixos de Acesso à Justiça, Justiça Climática e Socioambiental, Mídia e Informação, e              

Orçamento Público.  

 

3. Dos fatos que revelam a grave violação aos direitos de crianças e adolescentes. 
Veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), durante o programa Silvio           

Santos, sem periodicidade estabelecida, o quadro Miss Infantil, que teve sua estreia em 14              

de julho de 2019, recebe, de acordo com o site da empresa, meninas "bonitas, simpáticas e                

graciosas de sete a dez anos de idade" . Submetidas ao escrutínio do apresentador, da              
2

plateia e de três juradas, meninas desfilam ora fantasiadas, ora de maiô e de vestidos de                

gala em troca de prêmios em dinheiro.  

Abaixo, relatam-se os fatos ocorridos durante as exibições do programa em           

setembro de 2019. 

"Do joelho pra baixo você não é grande coisa ". É assim que o apresentador,              
3

fundador e proprietário da emissora se dirige a uma menina de dez anos que desfila de                

maiô à sua frente. Em outra ocasião, uma menina de oito anos está na passarela,               

fantasiada de arara. "Olha o jeitinho dela... huuum, quando você crescer vai ser ótimo, vai               

ser uma moça muito bonita", exclama o apresentador. No momento seguinte, em outro             

desfile, afirma "o seu cabelo é bonito, mas é só o cabelo. Você não é grande coisa, não",                 

avalia Silvio Santos .  
4

Seis meninas estão perfiladas, sobre plataformas redondas que levam seus nomes           

em letra rosa, de maiô, com as mãos pousadas sobre as cinturas, sorriem estáticas              

enquanto o apresentador diz à platéia: "Agora, vocês vão decidir quem tem as pernas mais               

bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito". Cem pessoas do                 

auditório recebem aparelhos eletrônicos para registrar a criança mais agradável aos olhos . 
5

Em outra edição do programa, ao pedir que o rosto de uma das participantes, de oito                

anos, ficasse em close, Santos sentencia: "é um tipo mais estranho, não sei se por causa                

do cabelo" .  
6

Não apenas as crianças são alvo das galhofas do apresentador, mas também as             

mulheres adultas juradas da atração. "É claro que a (Helen) Ganzarolli também é bonita. Se               

2 SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO. Programa Silvio Santos - Concurso Miss Infantil, 2019. Página de inscrição.                
Disponível em:  
https://www.sbt.com.br/inscricoes/programa-silvio-santos/203409/programa-silvio-santos-concurso-miss-infantil/. Acesso em   
30.9.2019. 
3 MENINAS. Miss Infantil, São Paulo: Sistema Brasileiro de Televisão, 14 jul. 2019. Programa de TV. 
4 Idem. 
5 Idem, 15 set. 2019. Programa de TV. 
6 Idem, 21 jul. 2019. Programa de TV. 

 



bem que ela está começando a engordar. Logo logo, daqui dois ou três anos, se ela não                 

parar de comer, vai ficar gordinha" . 
7

É com violências simbólicas e completo desrespeito ao interesse público que a            

emissora escolhe preencher as tardes de domingo em que tem a vice liderança na              

audiência , resultando em graves violações aos direitos de crianças e adolescentes, como            
8

será detalhado a seguir. 

 

4. Do Direito.  
4.1 Das violações à prioridade absoluta da infância e adolescência. 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou a doutrina da proteção integral da criança             

e do adolescente, que os reconhece enquanto sujeitos de direito, os quais devem ter sua               

condição de desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando assim o seu melhor          

interesse e a sua absoluta prioridade. Nesse sentido, o Artigo 227 prevê: 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao             

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à            

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à          

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e            

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

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (grifos       

inseridos). 

Portanto, por força do dever constitucional, os direitos fundamentais assegurados à           

infância e à adolescência gozam de absoluta prioridade, de modo que devem ser             

respeitados e efetivados em primeiro lugar. Vale destacar que o cumprimento de tais             

direitos é de responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias e sociedade, os quais            

devem somar esforços e tomar as medidas necessárias para cumprir esse dever. 

É fundamental compreender que o Artigo 227 da Constituição Federal representa           

uma importante escolha política: infância e adolescência em primeiro lugar é um projeto de              

nação brasileira, fruto de emendas e participação populares. Assim: 

“[...] A questão da criança e do adolescente foi objeto de um            

movimento social que conseguiu penetrar na tessitura constituinte e         

fazer-se presente como participante da sociedade civil. Lembro que a          

emenda popular Criança e Constituinte – que reivindicava direitos         

7 Ibidem. 
8 Disponível em:   
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2019/05/30/aos-88-anos-fenomeno-silvio-santos-e-vice-isolado-em-ibope-no-pais.
htm. Acesso em 2.10.2019. 

 

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2019/05/30/aos-88-anos-fenomeno-silvio-santos-e-vice-isolado-em-ibope-no-pais.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2019/05/30/aos-88-anos-fenomeno-silvio-santos-e-vice-isolado-em-ibope-no-pais.htm


básicos para a criança e o adolescente – foi a recordista absoluta em             

número de assinaturas”  (grifos inseridos). 
9

Justamente para viabilizar a garantia de absoluta prioridade, foi criado o Estatuto da             

Criança e do Adolescente, o qual reconhece o estágio peculiar de desenvolvimento            

característico da infância e da adolescência, o que coloca crianças e adolescentes em             

posição de vulnerabilidade e justifica a proteção especial e integral que devem receber.  

Merecem destaque os artigos 6º e 17, tendo em vista que o primeiro reconhece as               

particularidades de crianças e adolescentes enquanto pessoas em estágio peculiar de           

desenvolvimento, em decorrência do que o segundo assegura sua inviolabilidade física,           

psíquica e moral. Relevante citar também o artigo 71, que assegura o direito à informação,               

cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços, os quais devem           

respeitar a condição de pessoa em desenvolvimento. Nesse sentido: 

“Como ‘pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’, segundo        

Antônio Carlos Gomes da Costa, ‘elas desfrutam de todos os direitos           

dos adultos que sejam aplicáveis à sua idade e ainda têm direitos            

especiais decorrentes do fato de que: não têm acesso ao          

conhecimento pleno de seus direitos; não atingiram condições de         

defender seus direitos frente às omissões e transgressões capazes         

de violá-los; não contam com meios próprios para arcar com a           

satisfação de suas necessidades básicas; não podem responder pelo         

cumprimento das leis e deveres e obrigações inerentes à cidadania          

da mesma forma que o adulto, por se tratar de seres em pleno             

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e sociocultural” (grifos       
10

inseridos). 

A proteção, portanto, justifica-se no fato que a infância e a adolescência são fases              

essenciais para que se alcance adequadamente as plenas capacidade e maturidade, tanto            

do ponto de vista físico/fisiológico, quanto mental/psíquico” . 
11

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4º, estabelece             

diretrizes para a aplicação do referido artigo 227 da Constituição. Assim, prevê: 

“A garantia de prioridade compreende: 

9 PINHEIRO, Ângela de Alencar Araripe. A Criança e o Adolescente, Representações Sociais e Processo Constituinte. In:                 
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 9, n. 3, p. 343-355, set./dez. 2004. Disponível em:              
http://www.scielo.br/pdf/pe/v9n3/v9n3a02.pdf. Acesso em 19.12.2018. 
10 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar.                  
2008.  
11 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do crescimento, desenvolvimento e fisiologia da criança e do adolescente. In: MELO,                 
Guilherme Aparecido Bassi; CÉSAR, João Batista Martins (Org.). Trabalho Infantil: mitos, realidade e perspectivas: estudos em                
homenagem ao professor Oris de Oliveira. São Paulo: LTr, 2016. 180p.  

 



a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer         

circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância          

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais          

públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas        

relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.  

Por esse artigo, entende-se o cerne da regra da prioridade absoluta: crianças e             

adolescentes devem estar em primeiro lugar na proteção, no atendimento e serviços, nas             

políticas e nos orçamentos públicos.  

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 17 e 100,              

determina a preservação da imagem e da identidade, intimidade e vida privada, como             

direitos fundamentais de crianças e de adolescentes. 

As previsões aqui citadas relacionam-se com a responsabilidade de todos em velar            

pela dignidade infantil, trazida pelo artigo 18, e o princípio geral de prevenção, trazido pelo               

artigo 70, o qual fixa que é dever de todos prevenir a ocorrência ou ameaça de violação de                  

direitos. 

Considerando que a previsão constitucional da prioridade absoluta da criança e do            

adolescente assegura a efetivação absolutamente prioritária deste público em quaisquer          

circunstâncias, entende-se que tal norma não se sujeita, portanto, à mitigação, atenuação            

ou até mesmo ao sopesamento em casos de colisão com os direitos fundamentais de              

outros indivíduos ou coletividades. 

Nesse sentido, em todos os casos em que houver conflito de interesses ou             

impossibilidade de atendimento comum de direitos fundamentais colidentes, a primazia do           

melhor interesse da criança e do adolescente e de seus direitos deve ser realizada de forma                

absoluta, ainda que o conteúdo desse interesse seja objeto de debate ou disputa. Ou seja,               

o melhor interesse de tais indivíduos deve estar, por força constitucional, sempre em             

primeiro lugar. 

A conclusão é que o Artigo 227 da Constituição deve ser compreendido como uma              

norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou então tal dispositivo, bem como o              

ECA, seriam meras e vazias cartas de intenções – o que desvirtua os objetivos pelos quais                

foram criadas. É fundamental, portanto, que os programas de televisão também considerem            

e contribuam para a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes. 

 



É, portanto, sob a ótica da absoluta prioridade dos direitos de crianças e             

adolescentes, que considera a necessidade de respeitar o melhor interesse e a condição de              

desenvolvimento da infância e adolescência, que se identificam as violações decorrentes do            

quadro televisivo “Miss Infantil”, a seguir expostas e que ensejam a cuidadosa apuração e              

tomada de providências jurídicas cabíveis por parte do respeitável Ministério Público           

Federal.  

 

4.2 Vedação ao trabalho infantil em decorrência da participação de crianças no            
concurso “Miss Infantil”. 

Conforme previsão constitucional inserida no artigo 7º, inciso XXXIII, a norma           

apresenta três limitações à idade mínima para admissão no trabalho: o limite básico, de              

dezesseis anos, o limite inferior, de quatorze anos na condição de aprendiz, e o limite               

superior, de dezoito anos, para o trabalho em condições insalubres, perigosas e em horário              

noturno. Dessa forma, o trabalho realizado em desobediência a estes parâmetros é            

proibido.  

O trabalho artístico tem fins econômicos, almejando retorno financeiro e se           

caracteriza como profissional, já que, conforme estabelece o artigo 3º da CLT, um dos              

requisitos da relação de emprego é a onerosidade . Desse modo, o trabalho artístico, ainda              
12

que desenvolvido por crianças e adolescentes, mantém as características da relação de            

emprego ; afinal, o trabalho não é espontâneo, é um compromisso. 
13

Mas a permissão ao trabalho infantil artístico é justificada pela garantia de livre             

expressão artística, também assegurada constitucionalmente no artigo 5º, inciso IX. Por           

esta norma, a Constituição garante a todos, sem distinção de qualquer natureza, a livre              

expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Essa previsão, somada à Convenção nº 138 e à Recomendação nº 146 da             

Organização Internacional do Trabalho (OIT) – ratificadas pelo Brasil por meio do Decreto             
14

nº 4.134 de 2002 –, autorizam o trabalho infantil quando este tem como finalidade a               

participação da criança em representações artísticas, de modo a harmonizar as previsões            

constitucionais de vedação ao trabalho infantil e de livre manifestação artística. 

12 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico do deslumbramento à ilegalidade.1. ed. São Paulo: LTr, 2010.                
120p. 
13 REIS, Suzéte da Silva; CUSTÓDIO, André Viana. Trabalho infantil nos meios de comunicação: o espetáculo da violação dos                   
direitos humanos de crianças e adolescentes Rio Grande do Sul: EDUNISC, 2017. 193p.  
14 A Convenção traz, em seu artigo 8º, a seguinte redação: “1. A autoridade competente, após consulta às organizações de                    
empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais,               
permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no Art. 2º desta Convenção, para finalidades como a                   
participação em representações artísticas. 2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou                  
trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido”. 

 



Ainda, o artigo 149, inciso II e parágrafos 2º e 3º do ECA, regulamentam a               

autorização de participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas e inclui, de             

maneira específica, concursos de beleza: 

“Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou         

autorizar, mediante alvará: (...) II – participação de criança e          

adolescente em: a) espetáculos públicos e seus ensaios; b) certames          

de beleza. §1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade            

judiciária levará em conta, dentre outros fatores: a) os princípios desta           

Lei; b) as peculiaridades locais; c) a existência de instalações          

adequadas; d) o tipo de frequência habitual ao local; e) a adequação            

do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e          

adolescentes; f) a natureza do espetáculo. §2º. As medidas adotadas          

na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a         

caso, vedadas as determinações de caráter geral” (grifos inseridos).  

A autorização deve ser compreendida como instrumento de proteção, de modo que            

o alvará concedido pelo juiz competente deve conter critérios protetores, disciplinando que o             

trabalho não poderá representar danos e prejuízos à criança e ao adolescente. 

O trabalho infantil artístico requer muito esforço e dedicação, podendo restringir           

possibilidades do futuro da criança, já que ficam muito ocupadas e podem não se dedicar               

adequadamente à escola, à família, ao lazer, aos amigos; enfim, à socialização, o que pode               

impor limitações a seu livre desenvolvimento. 

Nesse âmbito, dentre as consequências do trabalho precoce na vida de crianças e             

adolescentes, destaca-se:  

“O estresse permanente que envolve a atividade artística, aliado às          

obrigações contratuais com horários, regras, além da possibilidade de         

exposição a diversos fatores de risco podem causar prejuízos         

psicológicos irreversíveis. Além disso, é comum o abandono ou         

descontinuidade escolar com defasagem na aprendizagem. A criança        

trabalhadora sofre todo tipo de pressão, semelhante a um adulto, sem           

ter, no entanto, a maturidade e a experiência necessária, causando          

vários transtornos, ambiguidades, além de percepções distorcidas da        

realidade, motivos que entendo como suficientes para restringir esse         

tipo de atividade”  (grifos inseridos). 
15

 

15 Kátia Arruda diz que trabalho artístico infantil pode gerar danos irreparáveis. Disponível em: . Acesso em 29 mai. de 2018. 

 



Nesse contexto, fundamental assegurar que todas as crianças participantes do          

quadro televisivo “Miss Infantil” possuíam autorização judicial à época da realização do            

concurso, bem como que o trabalho não impôs danos e prejuízos às crianças que dele               

participaram. Nesse sentido, cabe considerar os impactos da excessiva exposição, bem           

como de seu viés vexatório. 

 
 
4.3 Da violação de direitos individuais das meninas participantes.  

Além das violações aos direitos fundamentais à intimidade, à integridade e a            

proteção integral de crianças e adolescentes enquanto coletividade, a condução do           

concurso “Miss Infantil”, apresentado no “Programa Silvio Santos”, também viola direitos           

individuais e gera graves consequências ao pleno desenvolvimento da saúde física e            

psicológica das meninas inscritas no próprio concurso. A exposição delas, permeada por            

comentários de cunho jocoso, racista, sexista e machista, claramente configura situação           

vexatória, sobretudo se considerarmos a veiculação do programa em questão ocorre em um             

canal aberto de televisão, atingindo milhares de telespectadores em todo o Brasil. 

A veiculação de imagens vexatórias na televisão, representando uma exposição          

momentânea, já é altamente danosa, sendo reconhecida pela jurisprudência como tal: 

“Os programas e quadros sensacionalistas confundem a liberdade        

de transmitir informações de interesse público com a inconveniente         

exposição de informações violadoras da honra, da privacidade e de          

outros direitos da personalidade que são apenas curiosidade do         

público em geral. No jornalismo sensacionalista o interesse        

comercial pela audiência sobrepõe-se de forma inadmissível ao        

direito à informação e à liberdade de imprensa garantidos pela          

Constituição de 1988” . 16

O mesmo entendimento pode ser aplicado para programas que visam o mero            

entretenimento que, em seu exercício, não podem usar da liberdade de expressão e do              

direito à comunicação para expor crianças e adolescentes a situações vexatórias como no             

caso apresentado. 

Considerando os meios de comunicação e mídia hoje, propiciados pela Internet, o            

cenário se agrava na medida em que a exposição na televisão provavelmente vai ser              

registrada e poderá ser veiculada posteriormente em redes sociais e outras plataformas da             

internet. No caso que aqui consta, o quadro “Miss Infantil” do “Programa Silvio Santos”,              

16  (TJ-MG : 100350404628280011, Des Cabral da Silva, j 24/11/2009) 

 



pode ser encontrado na íntegra no canal de Youtube oficial do programa . A principal              17

consequência desse cenário é a criação de um rastro digital, isto é, um vestígio deixado no                

ciberespaço produzido pelo indivíduo a qual ele se refere ou por terceiro . 18

A superexposição em si já é extremamente problemática e perigosa, mas ela é             

especificamente problemática quando associada a erotização de crianças, porque         

indivíduos nessa faixa etária se encontram em período de desenvolvimento e estão sujeitos             

a graus diferentes de violência. O rastro digital das meninas aqui mencionadas será             

associado à sua participação no concurso em questão, levando os seus direitos de             

personalidade individuais a serem constantemente violados por essa associação. Aqui,          

entende-se que a veiculação dessas imagens causam danos permanentes, tanto no           

presente quanto no futuro. Com esse conteúdo, a sujeição das meninas ao cyberbullying,             

entendido como: 

“uso de informações e de tecnologias de informação, como e-mail,          

celular, aparelhos e programas de envio de mensagens instantâneas         

e sites pessoais, com o objetivo de difamar ou apoiar de forma            

deliberada comportamentos, seja de indivíduo ou de grupo, que         

firam, de alguma forma, a outros indivíduos” . 19

A doutrina sobre o assunto desenha projeções desastrosas sobre a veiculação de            

imagens de crianças na internet: 

“Neste contexto, um desajuste ou erro passado pode ser         

armazenado e acessado com facilidade. Fato rotineiro nos dias         

atuais, a exposição indevida de imagens de conteúdo sexual ou          

vexatório protrai-se no tempo e potencializa os danos causados,         

principalmente no caso de menores, quando o conteúdo continua a          

ser veiculado através da rede mundial em endereços eletrônicos ou          

aplicativos de celular” . 20

 

O entendimento predominante, diante das informações expostas, é de que a           

exposição de crianças de forma vexatória, ou seja, apontando seus atributos físicos de             

17 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NslZIvTcyUM&list=PLJEMO2cSfTfhyCKwvLOpS94O54xVZEQ4t 
18 BRUNO, F. Rastros Digitais Sob a Perspectiva Da Teoria Ator-Rede. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 19, 
n. 3, p. 681-704, 2012. 
19 SCHREIBER, Fernando Cesar de Castro; ANTUNES, Maria Cristina. Cyberbullying: do virtual ao psicológico. Bol. - Acad. 
Paul. Psicol.,  São Paulo ,  v. 35, n. 88, p. 109-125, jan.  2015 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2015000100008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  01 
out.  2019. 
20 MARCHERI, Pedro Lima; FURLANETO NETO, Mário. Direito ao esquecimento: reflexões sobre a proteção da 

intimidade dos menores na internet. Ponto-e-Vírgula : Revista de Ciências Sociais, [S.l.], n. 16, out. 2015. 

ISSN 1982-4807. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/pontoevirgula/article/view/25239>. Acesso em: 

01 out. 2019. 
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forma a promover a erotização infantil e a reprodução de estereótipos de gênero, produz              

efeitos permanentes e extremamente prejudiciais para aquelas que tiveram suas imagens           

veiculadas. As práticas analisadas corroboram para a manutenção da violação de direitos            

das crianças, principalmente de meninas, de forma direta e que violam seus respectivos             

direitos à imagem, intimidade e à honra, configurando uma situação vexatória que pode se              

propagar no tempo e definir os rumos das vidas das mesmas.  
 
4.4 Das violações à coletividade de crianças e adolescentes. 

Identificam-se violações coletivas aos direitos de crianças e adolescentes, posto que           

a veiculação do quadro televisivo “Miss Infantil” afeta não só as meninas que participaram              

do certame de beleza, bem como todas as crianças e adolescentes que acompanharam o              

programa na condição de espectadores. 

 

 

4.4.1 A influência dos padrões estéticos e dos estereótipos de gênero propagados            
pela mídia: o caso dos concursos de beleza. 

A mídia produz efeitos diretos sobre a vida do seu público-alvo, manipulando ou             

facilitando a construção de identidades . As crianças participantes de concursos de beleza            
21

passam a se tornar “modelos” de corpo, gênero e sexualidade, exercendo um trabalho             

minucioso de influência sobre as demais crianças que também anseiam por este “ideal”.  

Assim, verifica-se que a mídia como um todo, enquanto esfera que produz e propaga              

certos padrões de gênero, contribui para o aprendizado do que é ser homem ou mulher,               

influenciando nos padrões de beleza e o comportamento de cada época: ser mulher ou ser               

homem não é uma imposição meramente biológica, mas, especialmente, é uma construção            

social e cultural . Nesse sentido:  
22

“[...] o desenvolvimento dos papéis de gênero e a formação de           

identidades são discursivamente construídos e aprendidos nas       

relações históricas, sociais e culturais nas quais o sujeito se inscreve           

desde seu nascimento” .  
23

Nas competições de beleza, o que se percebe são garotinhas utilizando trajes de             

banho e desfilando como se fossem mulheres adultas, o que revela a erotização precoce de               

21 Kellner, D. (2001). Beavis and Butt-Head: sem futuro para a juventude pós-moderna. In S. Steinberg, & J. Kincheloe (Orgs.),                    
Cultura infantil: a construção corporativa da infância (pp. 133- 159). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
22 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo; tradução Sérgio de Milliet. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 2v. 
23 TEIXEIRA, Níncia Cecília. Discurso publicitário e a pedagogia do gênero: representações do feminino. Revista               
Comunicação, mídia e consumo, v. 6, n. 17, p. 11-36, nov. 2009.  

 



seus corpos: as meninas aparecem como pequenas mulheres provocantes, preocupadas          

com seus corpos, desfilando e fazendo poses  para adultos . 
24 25

A erotização precoce dos corpos de meninas é especialmente preocupante no país,            

que carrega elevados índices de violência sexual e casamento infantil, problemas que            

tendem a ser naturalizados por meio de discursos e mensagens como aqueles veiculados             

pelo quadro televisivo “Miss Infantil”.  

Dados de 2014 demonstram que somente 10% dos casos de estupro são            
26

notificados e que, dentre as 527 mil pessoas vítimas de estupro todo ano no Brasil, 70%                

tem idade inferior 18 anos: 50,1% crianças e 19,8% adolescentes. Em 24,1% dos casos, os               

agressores são os próprios pais ou padrastos, e em 32,2% dos casos são amigos ou               

conhecidos da vítima ou de sua família. A maioria dos agressores são homens (62,5%) e               

adultos de 18 a 40 anos (42%). Já as vítimas são em sua maioria meninas: 67,7% são                 

meninas, contra 16,52% de meninos (nos restantes 15,79%, o gênero da criança não foi              

informado), e se concentram na faixa entre 0 e 11 anos de idade (40% dos casos), seguidas                 

por 12 a 14 anos (30,3%) e 15 a 17 anos (20,09%) . Em metade das ocorrências                
27

envolvendo crianças e adolescentes, há um histórico de estupros anteriores: se a vítima tem              

menos de 13 anos, aumenta em 38% a chance de que ela venha a sofrer estupros                

repetidos ou frequentes. Além de danos psicológicos, a violência sexual prejudica a saúde             

de crianças e adolescentes, que ficam mais suscetíveis a contrair doenças sexualmente            

transmissíveis (DSTs) e a ter uma gravidez precoce . Entre 2012 e 2016, houve pelo              
28 29

menos 175 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil – o               

equivalente a quatro casos por hora.  

24 Nechel, J., & Goellner, S. V. (2005). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis, RJ:                   
Vozes. 
25 Fischer, R. M. B. (2008). Pequena Miss Sunshine: para além de uma subjetividade exterior. PróPosições, 19(2), 47-57. 
26 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota técnica: estupro no Brasil – uma radiografia segundo os dados                 
da saúde. 2014. Disponível em 
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf.Acesso em 05 jan 2018.  
27 REDE BRASIL ATUAL. Com quatro casos de exploração sexual de crianças por hora, Brasil debate prevenção. 22 mai                   
2017. Disponível em 
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/05/com-quatro-casos-de-exploracao-sexual-de-criancas-por-hora-brasil-deba
te-prevencao. Acesso em 08 jan 2018. 
28 Crianças possuem duas vezes mais chances de contrair DSTs do que adultos; o diagnóstico de uma DST em crianças pode                     
inclusive ser o primeiro sinal de abuso sexual. A população infantil, excepcionalmente vulnerável a formas crônicas de                 
violência sexual, fica nesse aspecto duplamente fragilizada, uma vez que a profilaxia das DST não virais e do HIV e a                     
imunoprofilaxia da hepatite B não é recomendada nos casos em que a agressão foi prolongada. Além disso, a criança                   
depende de um adulto para receber atendimento médico – mas esse adulto responsável é, na maioria das vezes, também o                    
agressor. O resultado é que as crianças têm chances de tratamento 54% menores do que os adultos (IPEA, 2014). 
29 Também devido a esta situação de extrema vulnerabilidade e susceptibilidade à violência sexual crônica, a taxa de gravidez                   
decorrente de estupro é extremamente alta na população entre 14 e 17 anos (cerca de 15%). Dentre as mulheres adultas que                     
engravidaram, 19,3% fizeram aborto legal; esse indicador cai para 5% quando a vítima possui entre 14 e 17 anos. A                    
dificuldade é a mesma encontrada no acesso à profilaxia: o aborto legal só é garantido à vítima menor de idade quando o                      
responsável legal está de acordo com o procedimento, e esse responsável é, na maioria das vezes, também o agressor (IPEA,                    
2014). 
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Ainda, no Brasil, em relação ao casamento infantil : cerca de 36% das mulheres             
30

com idade entre 20 e 24 anos casaram-se antes dos 18 anos e, segundo o Censo de 2010,                  

aproximadamente 88 mil meninas e meninos com idades entre 10 e 14 anos estão em               

uniões consensuais, civis e/ou religiosas, dados que colocam o país em primeiro lugar na              

América Latina e em quarto lugar no mundo em incidência de casamento precoce. Sua              

ocorrência está relacionada a violações aos direitos à educação, à saúde e à integridade, os               

quais são assegurados prioritariamente a crianças e adolescente, por força constitucional.           

No que toca à educação, o casamento precoce é responsável por cerca de 30% do               

abandono escolar feminino e resulta em um nível educacional mais baixo para meninas. Em              

relação à saúde, meninas casadas têm menos chances de receber cuidados médicos            

durante a gravidez e maior risco de complicações graves; além disso, o casamento precoce              

responde pelas taxas mais altas de mortalidade materna e infantil. Por fim, em violação à               

integridade, a violência doméstica mostra-se frequente: meninas que casam têm          

probabilidade 22% maior de sofrer violência de seu parceiro íntimo do que mulheres             

adultas, o que é especialmente preocupante se considerarmos que são estes os agressores             

mais comuns. 

Ainda, faz-se importante destacar que a hiperexposição das imagens de crianças e            

seus corpos em uma mídia de massa e com amplo acesso nacional pode contribuir para a                

naturalização da erotização de corpos de crianças, o que pode gerar reflexos no             

agravamento de referidos problemas. 

Em relação a padrões de beleza, importante considerar que as imagens que            

modelam o corpo operam no sentido de condicionar a identidade corporal da criança para              

mecanismos de ajuste obrigatórios à tríade beleza-juventude-saúde e a prática do "culto            
31

ao corpo" coloca-se como preocupação apoiada em um discurso que ora lança mão da              

questão estética e ora da preocupação com a saúde. Nesse ponto, relevante reconhecer a              

cultura da beleza como: 

"Um sistema de significados, como as formas pelas quais as          

crenças, os valores e as experiências de uma sociedade são          

comunicados por meio de práticas, artefatos e instituições" . 
32

Observa-se a adesão precoce ao cuidado e transformação corporal com o intuito de             

enquadrar seus corpos nos padrões vigentes de beleza, visto que as representações que             

circulam atreladas ao belo contribuem para a ideia de que ser gordo(a) e parecer (ou ser)                

30 TAYLOR, A.Y. et al. She goes with me in my boat - Child and Adolescent Marriage in Brazil. Rio de Janeiro, 2015.  
31 Borges, E. M. (2007). Corpo, espetáculo e consumo: novas configurações midiáticas para a infância. Media & Jornalismo,                  
11(11), 91-103. 
32 BARNARD, Malcolm. Moda e comunicação. Tradução Lúcia Olinto. São Paulo: Rocco, 2003. 

 



velho(a), entre outras características, são tomados como símbolo da feiúra, sinal de falta de              

força de vontade associada à baixa autoestima . 
33

Nos concursos de beleza, como é o caso do quadro televisivo “Miss Infantil”, apesar              

de serem um evento que afirma celebrar a diversidade, identifica-se um padrão hegemônico             

entre as mulheres que levam a coroa para casa – brancas, altas, magras, cabelos lisos.               

Isso contribui para a internalização de padrões de beleza por meninas, o que,             

frequentemente, as torna dependentes da indústria da beleza e gera a autorrejeição.            

Incessantemente sob o olhar dos outros, elas se veem obrigadas a experimentar            

constantemente a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, do qual                 

procuram infatigavelmente se aproximar .  
34

Estimuladas pelas famílias e pelo mercado de bens e produtos de moda com ampla              

divulgação na mídia impressa, televisiva e virtual, o cotidiano das meninas vem sendo             

marcado por práticas de embelezamento do corpo com vistas à conquista da beleza. Os              

interesses comerciais ditam a cultura infantil da mídia e a margem de lucro parece ser mais                

importante do que o bem-estar da criança, o que, à luz da regra constitucional da absoluta                
35

prioridade da infância e adolescência é inaceitável. 

Baseando-se nessas premissas, entende-se que o corpo infantil, em especial o das            

crianças participantes de concurso de beleza, precisa ser constantemente melhorado,          

ampliado, ajustado, modificado e até mesmo criado. Precisa-se de próteses e           

procedimentos de toda a ordem que as tornem belas e adequadas ao cenário das              

passarelas.  

A afirmação de padrões estéticos e de comportamento baseados em gênero, além            

de ser danosa às mulheres em geral, é especialmente perversa a meninas, que já em seu                

início do desenvolvimento acabam por serem obrigadas a introjetar padrões inatingíveis de            

beleza e modelos de comportamento que moldam o seu livre desenvolvimento. 

Justamente por isso, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de             

Discriminação contra a Mulher, incorporada nacionalmente por meio do Decreto nº 4.377 de             

2002, assevera que os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropriadas para           

modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a             

alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra            

índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos             

sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. Ainda, a Convenção            

33 Guizzo, B. S. (2010). “Aquele negrão me chamou de leitão”: representações e práticas corporais de embelezamento na                  
educação infantil. Dissertação de Doutorado, Programa de Pósgraduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande               
do Sul, Porto Alegre, RS. 
34 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.  
35 Op. cit.  
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Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, promulgada por             

meio do Decreto nº 1.973 de 1996 determina que toda mulher tem direito a uma vida livre de                  

violência, tanto na esfera pública como na esfera privada, e o direito de ser valorizada e                

educada livre de padrões estereotipados de comportamento de comportamento e costumes           

sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação. 

De acordo com Hall (1997, p. 257), o estereótipo é a prática representacional mais              

recorrente na representação das diferenças. Para o autor, o estereótipo “[...] reduz as             

pessoas a umas poucas características simples, essenciais, que são representadas como           

fixas pela natureza” . 36

Nas práticas de embelezamento e de cuidados com o corpo, as meninas parecem             

buscar esconder características étnicas e raciais que não são validadas em cenário cultural             

hegemônico e que têm privilegiado determinados ‘tipos’ de beleza como padrões. Nesse            

contexto, entende-se que a busca de algumas crianças por corpos que se enquadrem             

dentro de padrões de beleza contemporâneos está estreitamente vinculada à busca de            

reconhecimento e de aceitação. 

Como argumenta Kaercher, “[...] em nossa cultura a branquidade tende a ser tomada             

como um estado ‘normal e universal’ do ser, um padrão pelo qual todo o resto é medido, um                  

cotejo que baliza a avaliação de todos os desvios” . Assim, é a autoridade da estética               37

branca quem define o “belo” e o “feio”, e neste contexto o negro é o oposto do belo . 38

Dessa forma, a mulher negra e, especialmente, a menina negra sofrem duplamente            

em nossa sociedade sexista e racista, justamente por ser mulher e negra, o que a coloca                

numa posição inferior na hierarquia.  

Uma das conseqüências desse modo de interação, apontada pela pesquisadora          

Oliveira, é levar a criança negra a incorporar o discurso racista e sentir- se marginalizada,               

desvalorizada, internalizando um entendimento de que não é merecedora de respeito ou            

dignidade, portanto, sem direitos e possibilidades . 39

A atração “Miss Infantil” é uma forma de perpetuar com naturalidade o racismo na              

sociedade brasileira posto que o apresentador expõe, em contextos diversos, a imagem do             

negro a situações de deboche e humilhação, bem como ao colocá-lo na posição de alguém               

que é facilmente substituível pela pessoa branca, naturalizando o preconceito contra ele.  

 

36 Hall, S. (1997). A identidade cultural na pós-modernidade. São Paulo, SP: DP&A. 
 
37 Kaercher, G. (2005). O mundo na caixa: gênero e raça no Programa Nacional Biblioteca da Escola – 1999 (Tese de 
Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
38 SOUZA, N. S. Tornar-se negro: As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1983. v. 4. (Coleção Tendências).  
39 OLIVEIRA, I. M. de. Preconceito e Autoconceito: Identidade e Interação em Sala de Aula. Campinas, Papipus, 1994. 

 



4.4.2 Das violação aos princípios da comunicação.  
O artigo 220 da Constituição Federal de 1988 visa garantir a liberdade de             

comunicação que é o conjunto de direitos, formas, processos e veículos que possibilitam a              

coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do pensamento e da           

informação . Não se trata de garantia absoluta, entretanto: tal princípio “deve ser            
40

interpretado em consonância com os demais princípios constitucionais, dentre eles, o da            

proteção integral das crianças e dos adolescentes” .  
41

Assim, o legislador constituinte estabeleceu no artigo 221 da Constituição Federal           

alguns limites à liberdade de comunicação, abaixo transcrito: 

“A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão           

atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e         

informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção            

independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,         

conforme percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”             

(grifos da transcrição). 

Dentre eles destacam-se, como princípios que devem guiar a comunicação, a           

preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas e o respeito aos            

valores éticos sociais da pessoa e da família, não expondo pessoas a situações que, de               

alguma forma, redundem em constrangimento, desrespeito ou discriminação, de maneira          

que identifica-se que tais princípios foram violados pelo quadro televisivo “Miss Infantil”.  

Considerando a televisão como um espaço público fundamental para a formação de            

valores, entende-se que é especialmente nesse espaço que direitos humanos devem ser            

promovidos, e não violados. Isso significa dizer que a televisão não pode ser um              

instrumento de promoção da barbárie.  

O programa em questão incita a preocupação excessiva com a beleza, que atinge             

especialmente meninas e mulheres, que são assediadas continuamente pelos modelos de           

beleza; bem como a imposição de padrões comportamentais de gênero. Há uma brutal             

imposição estereótipos a crianças que têm sido naturalizados e banalizados pela repetitiva            

divulgação nos espaços e artefatos culturais, especialmente na televisão.  

40 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2000. 
41 SEGATTI, Ana Elisa Alves Britto. Reflexões sobre o Trabalho Infantil Artístico.2015 

 



Importante, portanto, reconhecer que os meios de comunicação também exercem          

uma forma de pedagogia cultural, na medida em que compartilham com a escola e a família                

a função de fornecer às crianças informações e valores constituintes de sua subjetividade :             
42

segundo dados do IBGE, a televisão está em 96,7% dos domicílios brasileiros, número             
43

que supera, por exemplo, o acesso à rede de distribuição de água (85%) e de saneamento                

básico (66%) . O alcance e o poder da televisão é, portanto, quase absoluto.  
44

Isso é especialmente relevante pois diversas pesquisas afirmam que o acesso à            
45

informação apresenta um importante papel no desenvolvimento infantil, nos aspectos físico,           

emocional, cognitivo e social de crianças, impactando sua identidade e personalidade, dado            

que a forma como uma criança aprende a andar, conversar, brincar, e se comunicar em               

geral está relacionada às informações que recebe.  

Nesse sentido, é um direito da criança ter acesso a informações que contribuam            

para o seu desenvolvimento, de modo que é um dever estatal prover informações             

adequadas às diferentes idades e condição de desenvolvimento da população.  

Nesse sentido, relatório do Unicef sobre liberdade de expressão , destaca-se que o            
46

conteúdo prejudicial ao desenvolvimento infantil pode ser limitado, dentre os quais se            

enquadram aqueles que contêm violência gráfica, imagens sexuais, ou então que reforçam            

estereótipos 

Dessa forma, as concessões públicas deveriam ser guiadas pelo interesse público,           

como bem estabelece a Constituição e a legislação em geral, conservando um caráter             

diverso, informativo, plural, participativo e social. Assumir a comunicação como um direito            

fundamental, portanto, também significa compreender que a televisão é, necessariamente,          

um espaço público e cobrar que as concessionárias construam sua programação           

pautando-se pelo interesse público e pelo respeito aos direitos fundamentais, especialmente           

de crianças e adolescentes. 

No caso de violações como as ora apresentadas, a situação deve ser analisada             

judicialmente, dentro do contexto constitucional, motivo pelo qual se aciona o respeitável            

Ministério Público Federal. 

 

42 Strenberg, S. (1997). Kindercultura: A construção da infância pelas grandes corporações. In L. H. Silva, J. C. Azevedo, & E.                     
Santos. Identidade social e a construção do conhecimento (pp. 98-145). Porto Alegre, RS: Ed. SMED. 
43 IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2017. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101631_informativo.pdf>. Acesso em: 26 de set. de 2019. 
44 IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2018. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf>.Acesso em: 26 de set. de 2019. 
45 KOREN, Marian. The right to information: a human right of children. Disponível em: 
https://www.ifla.org/files/assets/faife/lectures-papers/koren.pdf. Acesso em 30.9.19. 
46 UNICEF. Discussion paper series: Children’s Rights and Business in a Digital World. Freedom of expression,           
association, access to information and participation. p. 11. Disponível em:        
https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_EXPRESSION.pdf. Acesso em: 13.7.19.  
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4.4.3 Da violação a direitos extrapatrimoniais da coletividade e a necessária           
reparação. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como inviolável o direito à imagem e à              

honra, assegurando o direito à indenização pela sua violação, nos termos do artigo 5º,              

inciso X.  

Como citado anteriormente, corroborando com tais dispositivos legais, o Estatuto da           

Criança e do Adolescente garante o direito ao respeito, que consiste na inviolabilidade da              

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação             

da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e              

objetos pessoais, conforme seu artigo 17, assim como determina que é dever de todos velar               

pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento             

desumano, violento, aterrorizante ou constrangedor, nos termos do artigo 18. 

Os dispositivos legais destacados não fazem distinção entre dano moral coletivo e            

individual, admitindo-se, portanto, que o ordenamento brasileiro abarca ambas as          

possibilidades. A doutrina e a jurisprudência sobre o assunto entendem o dano moral             

coletivo como: 

“O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma             

dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um          

determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano          

moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio           

valorativo de certa comunidade (maior ou menor), idealmente        

considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do        

ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se            

feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na             

seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar            

de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples          

fato da violação” . (grifos da transcrição) 
47

Cabe destacar a não necessidade de prova de que a coletividade sofreu            

concretamente com a ofensa realizada, como posto pela jurisprudência: 

“atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo        

desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a           

repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado” .  
48

47 Bittar Filho, Carlos Alberto. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, 
nº 12, out/dez/94. 
48 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 526.995. Relator José Antonio Lisboa Neira. Brasília: Diário de                   
Justiça, 27 fev. 2013b.  

 



A submissão de crianças e adolescentes, principalmente meninas, a concursos de           

beleza que estabelecem competições baseadas em atributos corporais e padrões de           

sensualidade são extremamente prejudiciais tanto para as crianças submetidas a esse           

processo quanto a sociedade como um todo e, especialmente, para crianças e            

adolescentes espectadores.  

Estudos no campo da psicologia mostram que a erotização e a objetificação de             
49

meninas diminuem a confiança e o conforto delas com seus próprios corpos, levando a              

formação de emoções negativas como vergonha, ansiedade e auto-repugnância. A          

vergonha se configura quando um indivíduo falha em corresponder padrões sociais e, como             

nenhuma menina atende a padrões culturais predominantes de beleza e sensualidade,           

inclusive pelo fato de não estarem em idade adequada para exercerem esses papéis, é              

comum que ao tentarem enquadrar seus corpos neles, tenha-se como resultado os            

sentimentos de vergonha e inadequação. Ainda, os estudos destacam que a exposição            

frequente a padrões sociais de beleza e o incentivo para alcançá-los é associada a altos               

índices de transtornos psicológicos, principalmente distúrbios alimentares. 

Contudo, não são apenas as meninas submetidas a esses processos ou as que são              

espectadoras dele que são afetadas, mas a sociedade como um todo. A erotização e              

adultização de meninas leva a estruturação específica de instituições culturais, como           

escolas e o ambiente de trabalho, moldando as formas como mulheres e meninas se              

relacionam entre si, bem como com homens e meninos. Assim, ocorre a manutenção de              

problemas que afetam desproporcionalmente meninas e mulheres, dentre eles a violência           

de gênero e a exploração sexual . 
50

Nesse contexto, como mostram diversas pesquisas, os veículos de comunicação          

possuem papel determinante no processo: 

“A mídia é a principal ferramenta propulsora da adultização precoce          

ao explorar a imagem da infância com comportamento adulto,         

incentivando a erotização e a sexualidade precoce, transformando        

as crianças em miniaturas de adultos. As propagandas dirigidas às          

crianças, em sua maioria, exaltam e supervalorizam os atributos         

tipicamente adultos, renegando a inocência e a superioridade da         

infância” . 
51

Pelo exposto anteriormente, a veiculação de programas que incentivam a          

competição e promovem a adultização e erotização infantil afetam de forma mais incisiva             

49APA Task Force on the Sexualization of Girls -  American Psychological Association. 2006 
50 Op. Cit. 
51 PIRES, Mayara. Adultização da infância : bastidores de um concurso de beleza infantil. 2013 

 



crianças e adolescentes, considerando que eles se encontram em período de formação de             

sua personalidade e subjetividade, sendo mais vulneráveis a influências externas na           

percepção de si mesmos e em seus comportamentos. Portanto, ao colocar crianças em             

posições tão prejudiciais para si mesmas e para coletividade, como demonstrado, ocorre            

grave violação aos valores coletivos dessa comunidade, bem como da sociedade como um             

todo, verificando o dever constitucional de proteger com absoluta prioridade crianças e            

adolescentes. 

Em consonância com as características peculiares das crianças, da legislação de           

proteção do direito à imagem aqui expostos, a jurisprudência reconheceu o dano coletivo             

dessa população em situações de exposição vexatória em mais de uma ocasião: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DE       

CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFENDIDA POR QUADRO DE       

PROGRAMA TELEVISIVO. DANO MORAL COLETIVO.     

EXISTÊNCIA” . 
52

“O juiz auxiliar da infância e juventude do Tribunal Regional do           

Trabalho da 2ª região concedeu liminar em ação cautelar ajuizada          

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo para que a            

revista "Vogue Kids n. 22" tenha a distribuição e a circulação           

suspensas imediatamente. 

Segundo o MPT, a revista traz matéria publicitária com exposição de           

fotos de crianças (meninas) em posições sensualizadas, erotizadas,        

até mesmo com apelo ou conotação sexual, por se tratar de trabalho            

infantil artístico, não autorizado pelo ordenamento jurídico,       

apontando violação ao princípio da proteção integral previsto no         

artigo 227 da Constituição Federal, Convenção 138 da Organização         

Internacional do Trabalho (OIT) e legislação trabalhista” (grifos        
53

inseridos). 

No mesmo sentido, destaca-se ainda posição consolidada pelo E. Superior Tribunal           

de Justiça:  

“A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que,          

potencialmente, poderia criar situações discriminatórias, vexatórias,      

humilhantes às crianças e aos adolescentes configura lesão ao     

52 RECURSO ESPECIAL No 1.517.973 - PE (2015/0040755-0) 
53 Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/2014/09/11893,37/. Acesso em 30.9.19. 9 
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direito transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por          

dano moral coletivo” (grifos inseridos) . 
54

Diante do exposto, verifica-se a injusta lesão do patrimônio moral de crianças e             

adolescentes, com a violação aos artigos 5º, X e 227 da Constituição Federal e dos artigos                

17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual revela-se imperativa a                

indenização.  

 

5. Conclusão e pedido. 
Pelo exposto e ante a evidente violação aos direitos de crianças e adolescentes, a              

Rede Meninas e Igualdade de Gênero, por meio do Instituto Alana, respeitosamente, solicita             

a apuração da concessão de alvará para trabalho infantil artístico para as crianças             

participantes do quadro televisivo “Miss Infantil”, submetidas a situação vexatória e, de            

outras violações os direitos de crianças e adolescentes, enquanto espectadores, e sugere o             

ingresso de ação civil pública em face do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), com              

pedido indenizatório, pelos danos difusos já causados a crianças e adolescentes ouvintes e             

telespectadores. 
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