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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa empírica e qualitativa buscou examinar os processos éticos do CONAR 

nos quais foram discutidos a prática de discriminação racial em anúncios publicitários. 

Objetivou-se compreender como o CONAR identificou a ocorrência disso. Para fundamentar 

suas decisões, esse órgão autorregulamentador prevê um sistema jurídico misto, ou seja, o 

julgamento da infração ética publicitária foi baseado no Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária – CBARP, na Constituição Federal e nas demais leis 

nacionais. Assim trazemos uma breve pesquisa dos processos legislativos das normas federais 

que nortearam a discriminação racial nos meios de comunicação social: o art. 20 da Lei CAÓ 

(Lei n° 7.716/1989) e os arts. 44 e 45 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010). 

Posteriormente, selecionamos os casos julgados pelo CONAR que foram questionados sobre a 

prática de discriminação racial de 1980 a 2011, tendo sido selecionados 24 processos éticos. 

Desses casos identificamos as características dos anúncios considerados pelo CONAR, sob 

quais argumentos e em que circunstâncias o órgão autorregulamentador arquivou um 

procedimento ou imputou medidas de responsabilização. Por outro lado, a pesquisa observou 

casos que trataram a questão da obrigatoriedade de representatividade dos negros nos 

anúncios publicitários, conforme previsão do Estatuto da Igualdade Racial. Como perspectiva, 

utilizamos as categorias de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e a teoria midiática de Muniz 

Sodré. Em 5 casos o CONAR verificou a discriminação racial e, em 19 o órgão arquivou por 

não visualizar essa infração ética. Dessas decisões houve 4 casos que tiveram recurso, mas 

somente em um ocorreu a mudança da decisão pelo CONAR: conversão da pena de sustação 

para o arquivamento. Já os 3 casos que tiveram recurso foram mantidas as decisões: 1 de 

arquivamento, 1 a pena de alteração e 1 a pena de sustação. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: discriminação racial, ausência de representatividade negra, 

publicidade, CONAR. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This empirical and qualitative research sought to examine the processes of ethical 

CONAR in which were discussed the practice of racial discrimination in advertisements. This 

study aimed to understand how CONAR identified the occurrence of it. For its rulings, the 

self-regulation court provides a mixed legal system, ie, the judgment of infringement was 

based on advertising ethics code Brazilian Advertising Self-Regulation - CBARP in the 

Federal Constitution and other national laws. Thus we present a brief survey of legislative 

norms that guided federal racial discrimination in the media: Article 20 of Law Cao (Law No. 

7.716/1989) and Articles 44 and 45 of the Racial Equality Statute (Law 12.288/2010). 

Subsequently, we selected the cases judged by CONAR who was asked about the practice of 

racial discrimination from 1980 to 2011, having been selected 24 ethical processes. We have 

identified the characteristics of those cases considered by the ads CONAR, under considered 

by the ads CONAR, under which arguments and under what circumstances this self-

regulation agency had filed the procedure or imputed accountability measures. Moreover, the 

survey noted cases that have addressed the issue of mandatory representation of black racial 

people in commercials as a foreknowledge of the Racial Equality Statute. As a perspective, 

we used the categories of Antonio Sérgio Alfredo Guimarães and theory of media Muniz 

Sodré. CONAR found racial discrimination in 5 cases, and 19 were filed where the agency did 

not recognized any ethical breach. From these decisions there were 4 cases that had any 

appeal, but only in in one among them thare was a change of decision by CONAR: the change 

of restraining penalty for filing. Yet the 3 cases that had been maintained resource decisions: 

1 filing, 1 penalty alteration and 1 restraining penalty. 

 

 

KEYWORDS: racial discrimination, lack of black representation, advertising, CONAR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem por objeto o estudo das decisões do Conselho de 

Autorregulamentação Publicitária – o CONAR nos casos em que houve reclamação sobre a 

incidência de racismo, preconceito e discriminação racial em peças publicitárias. O regime 

jurídico desse órgão é misto, ou seja, o Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária – o CBARP se harmoniza com a Constituição Federal e as demais leis pátrias. No 

que se refere as normas federais, temos a legislação penal, o art. 20 da Lei CAÓ (lei n° 

7.716/1989), acrescentado pela Lei Ibsen Pinheiro (Lei. N° 8.081/1990) e em, sua atual 

redação dada pela Lei Paulo Paim (Lei n° 9.459/1997); e o Estatuto da Igualdade Racial, que 

se caracteriza por ser uma lei de ação afirmativa, em arts. 44 e 45 do Estatuto da Igualdade 

Racial. Com base nesses dispositivos, é possível iniciar ações no Poder Judiciário – criminais 

e civis – a fim de coibir, punir ou retirar de circulação anúncios publicitários com teor racista, 

preconceituoso ou discriminatório. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) foi fundado 

em 1980 diante da ameaça de censura, pelas principais associações brasileiras do ramo de 

comunicação social e possui a função primordial de regular e controlar os anúncios e peças 

publicitárias, no tocante à ética e à liberdade de expressão, incluindo a função de coibir a 

discriminação racial.  

Esse órgão autorregulamentador foi escolhido como objeto de pesquisa porque a sua 

atuação é notória e impactante no mercado publicitário, e em diversos casos têm se entendido 

como eficaz na regulação do mercado publicitário, a fim de ilustrar a importância do órgão, 

trazemos alguns posicionamentos de personalidades atuantes no ramo da mídia impressa, da 

consultoria de comunicação, da alta hierarquia do poder judiciário e do governo federal, 

respectivamente, sobre a atuação do CONAR. 

Segue a citação do presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril: 

 

[...] A autorregulamentação publicitária é um desses casos de triunfo da cultura de 

boa-fé, que poderia ser apresentada como um brilhante exemplo de convivência 

pacífica e democrática de interlocutores que, ao enfrentarem problemas comuns ou 

possuírem interesses conflitantes, sentam-se à volta de uma mesa e resolvem suas 
pendências, em benefício de todos da comunidade (CIVITA, Roberto, 2011, p.27). 
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O trecho abaixo pertence ao sócio da empresa de consultoria Sales, Periscinoto, 

Guerreiro & Associados: 

 

E que ninguém se iluda imaginando o CONAR como uma instituição corporativista. 

Ledo engano. Ninguém é mais autocrítico, chato e rigoroso do que os publicitários 

para fiscalizar a publicidade. Daí a legitimidade de suas avaliações, orientações e até 

sanções quando seus pares atropelam as regras éticas. (PERISCINOTO, Alex, 2011, 

p.60) 

 

 

Esse destaque foi retirado de um artigo escrito pelo ministro do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

[...] O trabalho desenvolvido pelo CONAR é um exemplo de como é possível a 

resolução de conflitos e divergências de forma expedita pela sociedade, sem 

desrespeitar direitos e garantias dos interessados, evitando que o Poder Judiciário 

seja acionado para solucionar toda controvérsia existente na sociedade. (TOFFOLI, 

José Antônio Dias, 2011, p.68) 

 

 

Já esse posicionamento foi escrito pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia: 

 

[...] No Brasil, o CONAR criou uma experiência muito interessante e exitosa que 

impõe limites éticos à atividade e que tenta assegurar a qualidade e a simetria das 

informações veiculadas. Essa experiência deve ser valorizada por todos, pois 

demonstra a vontade do setor de contribuir para o interesse público. 

(MERCADANTE, Aloizio, 2011, p.82) 

 

 

Tendo em vista o reconhecimento do CONAR pela sociedade, e principalmente pelo 

mercado publicitário, em estabelecer limites desse segmento, torna-se imprescindível à 

compreensão do posicionamento desse órgão em relação às práticas de racismo, preconceito e 

discriminação racial e, à exteriorização desses fenômenos na publicidade brasileira. 

A norma que fundamenta as decisões do CONAR, o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária (CBARP), descreve em seu art. 20 a proibição de 

discriminação racial, estando em plena harmonia e submissão ao ordenamento jurídico pátrio, 

conforme art.1° da norma autorregulamentadora, disposto no anexo 1 (CONAR 
A
, 1980, p. 10 

e12). 

O presente trabalho tem por objetivo compreender as decisões do CONAR, 

originadas das representações contendo suspeitas de discriminação racial. Visa entender como 

se dá sua atuação nesses casos; quais elementos de um anúncio publicitário são considerados 

discriminatórios; sob quais argumentos e em que circunstâncias o CONAR arquivou um 
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procedimento ou toma medidas de responsabilização. Além disso, esta pesquisa buscou 

localizar também, além dos casos que tratam de conduta discriminatória, aqueles que abordam 

a questão da obrigatoriedade de representatividade dos negros nos anúncios publicitários, 

norma introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o Estatuto da Igualdade Racial.  

Em outras palavras, podemos dizer que a pesquisa cuida de dois conjuntos de casos e 

busca responder, por meio do levantamento empírico, de estratégia qualitativa das decisões do 

CONAR, a duas perguntas centrais: (i) Como o CONAR caracteriza os anúncios publicitários 

como ofensivos e discriminatório aos negros? ; (ii) Como essa instituição trata a ausência de 

representatividade dos negros e pardos nos anúncios publicitários?  

O objetivo desta pesquisa é a própria descrição do campo empírico, sob tal enfoque. 

Para responder essas questões organizamos esse trabalho em quatro partes e 

iniciamos com uma sucinta descrição sobre o debate acerca dos fenômenos sociológicos: o 

racismo, preconceito e discriminação racial na mídia. Na segunda parte, tratamos de forma 

breve como esses fenômenos sociais foram regulamentados, através dos debates legislativos 

das seguintes leis: o art. 20 da Lei CAÓ (lei n° 7716/1989), caracterizada como norma penal e 

os arts. 44 e 45 do Estatuto da Igualdade Racial (lei n°12.288/2010), classificada como uma 

norma de ação afirmativa, além da formação do Código brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBARP). A terceira parte trouxe o detalhamento do CONAR, como a 

composição desse órgão e a descrição processual dos autos administrativos. Já na quarta parte, 

dedicamos à pesquisa empírica das decisões do CONAR, ou seja, descrevemos os processos 

éticos que foram julgados pelo órgão citado, a indagação da incidência da discriminação 

racial. Essa última parte foi subdividida em cinco tópicos, a fim de possibilitar uma descrição 

dos anúncios, as reclamações que iniciaram os processos, os tipos de mídia processadas, a 

identificação dos demandantes e o delineamento da linha argumentativa que permearam as 

defesas e o CONAR. No último tópico, para concluir, discutimos algumas respostas teóricas 

de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e de Muniz Sodré a algumas argumentações tecidas 

pelas defesas apresentadas. 
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2. RACISMO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

 

 

Inicialmente os estudos raciais, principalmente as pesquisas biológicas objetivavam 

vincular a superioridade ou a inferioridade social, através das características físicas, ou seja, a 

pobreza ou a delinquência eram consideradas naturais aos indivíduos de uma determinada cor 

de pele, cabelos e olhos, por exemplo. Contudo, essas teorias foram consideradas 

pseudocientíficas e, por isso, os estudos raciais foram deixados de lado. Em especial, no 

Brasil, acreditava-se na inexistência de hierarquização social vinculada às características 

fenotípicas, pois se tratava de um país miscigenado. Somente a partir da década de 50, os 

estudos raciais foram incorporados ao campo das ciências sociais, a fim de explicitar a 

desigualdade social da população negra (GUIMARÃES, 2005, p.33 e p.184). 

Cabe destacar que os fenômenos ainda carecem de definições, em outras palavras, os 

conceitos de racismo, preconceito e discriminação racial são imprecisos e ainda estão em 

disputa. Há tentativas de definições no campo das ciências sociais, porém ainda não existe 

consenso, é uma disputa no judiciário, conforme pesquisa empírica jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o crime de racismo
1
. Verificamos que a discussão 

também aparece nas decisões pesquisadas. 

Apenas para um referencial, trazemos as demarcações do Relatório do Comitê 

Nacional para a preparação da participação brasileira na Conferência Mundial das Nações 

Unidas contra o Racismo, promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU e 

publicado pelo Ministério da Justiça. Esse documento foi resultado de um consenso entre 

órgãos governamentais e segmentos da sociedade civil organizada, para proposições de 

políticas públicas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2001, p.6). 

O esclarecimento desses conceitos sociológicos permitiriam a identificação dos 

fenômenos regulamentados e a conduta descrita nessas leis. Entretanto, há ainda uma grande 

discussão sobre a definição dessas práticas, o que pode impactar na verificação da incidência 

dessas normas. Desse modo, uma das questões a ser respondida por este trabalho é justamente 

a definição do CONAR sobre tais práticas.  

                                                             
1
Ver pesquisa em andamento de PÜSCHEL, F. P.; RODRIGUEZ, J. R.; MACHADO, M.R.A. A Juridificação 

do racismo: uma análise de jurisprudência do TJ de São Paulo. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2775/WP5.pdf?sequence=1>. Acesso em 

20.abr.2012. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2775/WP5.pdf?sequence=1
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Segundo o citado Comitê Nacional para a preparação para a Conferência Mundial da 

ONU, Racismo é “um fenômeno histórico cujo substrato ideológico preconiza a 

hierarquização dos grupos humanos com base na etnicidade”, isto é, uma ideologia que 

inferioriza e supervaloriza as etnias humanas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2001, p.11). 

Já preconceito racial, conforme Comitê Nacional para a preparação para a 

Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, “pode ser definido como um fenômeno 

intergrupal, dirigido a pessoas, grupos ou instituições sociais, implicando em uma 

predisposição negativa”, ou seja, é a ideia concebida não correspondente a uma pessoa ou a 

grupos, de forma que, as generalizações marquem determinada etnia (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2001, p.12). 

De acordo com o Comitê Nacional para a preparação para a Conferência Mundial da 

ONU contra o Racismo, a discriminação racial, diferente dos conceitos anteriores, se baseia 

em uma conduta, sendo positiva ou negativa, que importe na invalidação de direitos ou na 

diferença de tratamento entre indivíduos. Nesse sentido: 

 

[...] a ação que discrimina – consiste em ato de conduta (comissiva ou omissiva) que 

viole direitos com base em critério arbitrário, independentemente da motivação que 

lhe deu causa (o credo no racismo, o porte de preconceito, um interesse qualquer, ou 

simples temor de represália, a exemplo do selecionador de pessoal que não contrata 

um negro para determinada vaga por pressupor e/ou temer que a instituição à qual 

pertence não seria simpática a uma tal escolha) (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2001, 
p.14). 

 

 

A literatura sobre o tema classifica a discriminação racial na modalidade direta e 

indireta. A primeira se manifesta de forma explícita contra a vítima em função da cor. Já a 

segunda modalidade decorria de reiteradas ações, “quer sejam administrativas, empresariais 

ou de políticas públicas”, exteriorizando neutralidade, mas que apresenta “grande potencial 

discriminatório” (GOMES, 2001 apud BEGHIN, 2002, p.39). 

“A discriminação indireta tem sido entendida como a forma mais perversa de 

discriminação. Ela geralmente se alimenta de estereótipos arraigados e considerados legítimos 

e se exerce sobre o manto de práticas administrativas ou institucionais” (BEGHIN, 2002, 

p.40). 

Outra vertente da discriminação racial indireta consistiria no racismo institucional, 

ou seja, a discriminação praticada por uma instituição, que trata de forma diferenciada entre 

os grupos raciais. De maneira pormenorizada, “toda política pública, cujos impactos, 
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intencionais ou não, tenham como consequência o aumento da desigualdade racial, pode ser 

classificada como prática de discriminação institucional” (BEGHIN, 2002, p.40). 

Esses fenômenos foram normatizados, com o fim de coibir os comportamentos 

racistas, preconceituosos e discriminatórios. A Constituição Federal em seu art. 5°, inciso 

XLII instituiu o racismo como crime, sem benefícios de fiança e prescrição, e estabeleceu o 

mais severo regime de prisão. Cabe ressaltar que, o constituinte colocou essa conduta ilícita 

no rol das cláusulas pétreas, ou seja, essa norma não pode se sujeitar a alterações (art.60, §4° 

da Constituição Federal), o que demonstrou a importância dessa situação. Dessa maneira, 

constatamos que, o constituinte ponderou que essa prática ainda permanece na sociedade 

brasileira. 

Destacamos que, o artigo da Constituição Federal (CF) que estabeleceu o crime de 

racismo determinou a criação de uma norma infraconstitucional, a fim de fixar e delimitar as 

ações, penas e outros detalhes materiais e processuais. Portanto, a aplicação e eficácia dessa 

norma constitucional dependeriam de uma lei que definiria as condições para produção dos 

seus efeitos. Segundo a classificação de José Afonso da Silva (2004, p.165), esse dispositivo 

se caracterizou como uma norma constitucional de eficácia limitada, pois a sua plena 

execução se subordinou a uma lei específica. 

No ano seguinte à promulgação da Constituição Federal, a Lei CAÓ de n° 

7.716/1989, estipulou os critérios para a produção dos efeitos do crime de racismo e, 

atualmente essa norma permanece vigente, alcançando diversos aspectos da vida social em 

que ocorrem esses comportamentos.  

Em especial, esses fenômenos sociais podem se manifestar no meio midiático de 

distintas formas: uma delas seria aquela presente nas peças publicitárias que divulgam ideias 

de inferioridade e pejorativa das pessoas negras, e a outra, consiste na invisibilidade dos 

negros na publicidade brasileira, ou seja, na ausência da representação negra nos anúncios 

publicitários. Dessa maneira, verificamos a importância em se regulamentar essas condutas 

quando ocorrem nos meios de comunicação. O art. 20, § 2° da Lei CAÓ dispôs a punição à 

conduta discriminatória racial, que fosse veiculada em qualquer tipo de publicação. 

Destacamos a preocupação da classe publicitária nesse assunto: Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária – CBARP, no art. 20 desestimula os anunciantes e 

publicitários, que divulgam peças publicitárias que favorecem ou incitam esse 

comportamento, aplicando uma penalidade administrativa. 
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A título de exemplificação da discriminação racial direta na publicidade, temos uma 

representação no CONAR - de n° 229/91 - Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária, em face da Benetton e da agência Thompson, que publicou uma imagem com 

duas crianças se abraçando, uma loira e outra negra, essa última, com um penteado que 

remetia a dois chifres. O CONAR sustou esse anúncio, considerando como um dos piores da 

época, porque o anúncio mostrou o penteado de uma criança negra com duas pontas para 

cima, e de uma criança loira ao cabelo cacheado, o que remete aos chifres típico de diabo e ao 

cabelo de anjo, respectivamente (CONAR, 1992). 

O fato que demonstra a manifestação da discriminação racial indireta midiática é a 

ausência da representatividade dos negros em anúncios publicitários, ou seja, a invisibilidade 

dos negros nesses espaços midiáticos. Existe uma disparidade entre a composição étnica da 

sociedade brasileira e a sua representação na publicidade, que expõe como padrão a pessoa 

branca. Os negros são menos requisitados nas peças publicitárias, conforme pesquisa 

quantitativa realizada em revistas femininas, que aferiu a proporcionalidade entre as modelos 

brancas, que representavam 94,08% contra 6,081% das modelos negras (GASPAR, 2010, 

p.139). 

Essa pesquisa foi realizada com 2.713 fotografias com mulheres negras e brancas 

coletadas nas revistas especializadas em moda e variedades, entre 2007 a 2009, que 

publicaram fotos de corpo inteiro e exibição de partes do corpo (GASPAR, 2010, p.134-135 e 

p.139). 

Assim sendo, os mercados publicitários e anunciantes parecem ignorar composição 

étnica brasileira, que segundo o IBGE, a população brasileira é formada por 51,1 % de pretos 

e pardos (IBGE, 2012). 

A pesquisa realizada por Silva e Rosemberg (2008, p.82) também demonstra a 

acentuada invisibilidade do negro nos diferentes meios de comunicação; a omissão das mídias 

no tocante a desigualdade racial, que possui por finalidade de “negar os processos de 

discriminação racial, buscando ocultar a racialização das relações sociais, ao mesmo tempo 

em que propõe uma homogeneidade cultural ao ‘brasileiro’”, assim como a exposição do 

branco como padrão de gênero humano, 

 

o branco é tratado, nos diversos meios discursivos, como representante natural da 

espécie. As características do branco são tidas como a norma de humanidade. O 
estudo também trouxe a estereotipia retratada nas mídias, destaca-se a exploração de 

estereótipos de ‘mulata’, ‘sambista’, ‘malandro’ e ‘jogador de futebol’ na literatura, 

publicidade impressa e televisiva, e no cinema. 
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O racismo e a discriminação racial podem se manifestar de formas sofisticadas e 

sutis, sobretudo na mídia, podendo exercer alto poder de influência comportamental na 

sociedade brasileira. Para Muniz Sodré (1999, p.245), o racismo mediático é causado por 

quatro fatores abaixo relatados: 

O fator da negação consiste em não reconhecer o racismo, exceto quando ocorre um 

evento flagrante da violação das normas antirracistas ou de desavenças raciais. “De uma 

maneira geral, porém, as elites logotécnicas, [...], tendem a considerar ‘anacrônica’ a questão 

racial, deixando de perceber as suas formas mutantes e assim contribuindo para a reprodução 

do fenômeno em bases mais extensas”. Ou seja, essas elites ponderam o problema da questão 

racial como uma prática atrasada, retrógrada e, dessa forma, deixa de notar as variações das 

condutas racistas, o que concorre para a sua difusão (SODRÉ, 1999, p.245). 

O segundo elemento é o recalcamento e, se fundamenta em reprimir ou excluir as 

práticas e as revelações de proveniência negra, que sejam úteis ou valiosas, em outras 

palavras, o jornalismo ou a indústria cultural deixa de atribuir considerável valoração às 

expressões culturais negras. Segundo Muniz Sodré (1999, p.245), “costuma-se recalcar 

aspectos identitários positivos das manifestações simbólicas de origem negra”, isto é, a mídia 

reiteradamente pratica a exclusão, ou a omissão da procedência e/ou influência dos negros na 

história, das artes e da literatura, por exemplo. 

Já o terceiro fator é a estigmatização que é formada a partir da representação do 

negro em determinadas características, ou em papeis estipulados, como se fosse um molde 

que comportasse as pessoas negras. Conforme Sodré (1999, p.246), a mídia e a indústria 

cultural podem criar identidades virtuais (aquela que se atribui a outro), a começar pelo fator 

da negação e do recalcamento, além do conceito de senso comum elaborado “por uma longa 

tradição ocidental de preconceitos e rejeições”. Os estereótipos e as “folclorizações” acerca da 

pessoa negra surgem da identidade virtual. 

O quarto fator é a indiferença profissional, que pode ser percebida pela reduzida 

participação dos negros na mídia brasileira. A classe publicitária atual encontra-se orientada 

pela imposição do comércio e da propaganda, pouco interessado com os problemas da 

discriminação racial ou das minorias. Sendo assim, os profissionais midiáticos são pouco 

comovidos com essas questões (SODRÉ, 1999, p.246). 

A peça publicitária ilustra uma conduta de exclusão ou preferência, com base na 

etnia, porque a propaganda pode difundir valores e influenciar as pessoas, segundo o art. 7°, 
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do CBARP
2
. Por isso o CONAR regulamentou as condutas que violam a ética publicitária, 

para preservar a liberdade de expressão, e nos casos de abuso, aplica-se a devida 

responsabilização. 

Cabe enfatizar que, existe a liberdade de expressão, manifestação e comunicação 

assegurada na carta constitucional, incluída a liberdade comercial dos publicitários e 

anunciantes. A restrição de algumas ideias e condutas nos anúncios publicitários pode 

conflitar com o direito constitucional assegurado. No entanto, essa liberdade não deve 

resguardar atos ilícitos, como é o caso da prática de racismo, previsto no art. 5°, inciso XLII 

da Constituição Federal. 

Alguns objetivos do Estado brasileiro possuem estreita relação com o art. 5° da carta 

constitucional, destacamos algumas dessas metas, como o “desenvolvimento nacional, a 

redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

raça, e quaisquer formas de discriminação”, expressos no art. 3°, inciso III ao IV, da 

Constituição Federal. Dessa maneira A Constituição indicou como um dos caminhos para o 

desenvolvimento, a erradicação das desigualdades sociais e, assim sendo o Estado deve 

caminhar para o cumprimento dessa finalidade, ou seja, esses objetivos devem estar 

imbricados nas normas. 

O economista Amartya Sen (1999, p.93), teórico desenvolvimentista, considera a 

desigualdade social um fator importante para a compreensão do progresso, porque o senso de 

desigualdade pode abalar a coesão social. Contudo, as tentativas de extirpar a desigualdade 

podem gerar conflitos, porque pode acarretar perda para alguns, e até para todos. 

Apesar desses dissídios, é de suma importância a erradicação do preconceito e da 

exclusão social para promoção direta do desenvolvimento, pois a expansão das liberdades 

reais é o que garante o desenvolvimento. Sen (1999, p.3), considera o desenvolvimento como 

uma ampliação das liberdades reais, ou seja, o desenvolvimento é um processo de expansão 

das liberdades com o fim em si mesmo
3
. 

Sen (1999, p.38) também elenca a liberdade de expressão e uma imprensa livre sem 

censura como liberdade instrumental, porque é uma liberdade política, pressuposto da 

democracia, pois permite a manifestação das pessoas no sentido de escolha de seus 

representantes, “Political freedoms, broadly conceived (including what are called civil 

                                                             
2
Artigo 7º: De vez que a publicidade exerce forte influência de ordem cultural sobre grandes massas da 

população, este Código recomenda que os anúncios sejam criados e produzidos por Agências e Profissionais 

sediados no país - salvo impossibilidade devidamente comprovada e, ainda, que toda publicidade seja agenciada 

por empresa aqui estabelecida. 
3“Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy”. 
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rights), refer to the [...] to have freedom of political expression and uncensored press, to 

enjoy the freedom to choose between different political parties [...]”.
4
 

A liberdade de expressão comercial implica em responsabilização. Para Sen (1999, 

p.284), a responsabilidade individual é pressuposto para a liberdade, porque permite a pessoa 

pensar sobre o ato que se pretende fazer. O autor apontou outras instituições atuantes no 

comprometimento social com a liberdade individual além do Estado, como as instituições não 

governamentais, as organizações sociais e políticas, a mídia e outros meios de comunicação.
5
 

Nesse sentido, o CONAR é um exemplo de uma instituição privada que visa proteger, 

sobretudo, a liberdade de expressão comercial através de um compromisso pactuado pela 

classe publicitária. 

No seguinte capítulo, faremos uma breve explanação sobre a elaboração dos 

dispositivos federais e a norma do CONAR que normatizam a discriminação racial na 

publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4“Liberdades políticas, amplamente concebida (incluindo o que são chamados de direitos civis), referem-se ao 

[...] para ter liberdade de expressão política e da imprensas em censura, para desfrutar a liberdade de escolher 

entre diferentes partidos políticos”(Tradução livre). 
5
“[...] But actually having the freedom and capability to do something does impose on the person the duty to 

consider whether to do it or not and this does involve individual responsibility. […] The social commitment to 

individual freedom need not, of course, operate only through the state, but must also involve other institutions: 

political and social organizations, community-based arrangements, non-governmental agencies of various kinds, 
the media and other means of public understanding and communication, and the institutions that allow the 

functioning of markets and contractual relations”. 
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3. AS LEIS ANTIRRACISTAS PUBLICITÁRIAS QUE REGULAMENTAM A 

PUBLICIDADE
6
 

 

 

3.1.Metodologia para o estudo do processo legislativo  

 

 

A pesquisa acerca das normas buscou compreender os motivos e as razões da sua 

existência. Para tanto, residiu em torno das publicações que documentaram o trâmite dos 

respectivos debates legislativos. 

As cópias dessas publicações foram disponibilizadas pela Coordenação de 

Informação Legislativa, do Ministério da Justiça, através da solicitação por email dos dossiês 

dessas três normas: Lei n° 8.081/1990 (Lei Ibsen Pinheiro), Lei n° 9.459/1997 (Lei Paulo 

Paim) e a Lei n° 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial). 

O dossiê da Lei Ibsen Pinheiro continha 5 arquivos, com publicações do Diário do 

Congresso Nacional e do Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Nessas 

publicações estavam registradas o projeto de lei, a justificativa, a discussão em turno único, 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o requerimento de urgência, votação e envio 

ao Senado. Esses arquivos totalizaram 11 páginas. 

Já o dossiê da Lei Paulo Paim estava composto em 6 arquivos, com cópias das 

publicações do Diário da Câmara dos Deputados, Diário Oficial da União, Diário do Senado 

Federal e de impressões do Centro Gráfico do Senado Federal. Nesses jornais foram 

publicados o projeto de lei e a respectiva justificativa, as discussões em turno único, a emenda 

de plenário, votação, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o envio para a 

sanção e a publicação da lei sancionada e decretada. Esses arquivos totalizaram 26 páginas. 

Ademais, o dossiê do Estatuto da Igualdade Racial era composto por 10 arquivos, 

com cópias do Diário do Senado Federal, Diário Oficial da União, Diário da Câmara dos 

Deputados e documentos impressos pela Câmara dos Deputados. Essas publicações 

constavam o projeto de lei e a sua justificação, os pareceres das comissões designadas, 

comunicação de prazos de recurso, parecer da Comissão Especial, emendas, discussões, 

                                                             
6 Originalmente esse capítulo foi apresentado no VII Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as na 
Universidade do Estado de Santa Catarina, intitulado como “As Normas Antirraciais Publicitárias: demandas e 

elaborações”, tendo sido, posteriormente adaptado ao corpo desse trabalho. 
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substitutivos, votações e publicação do Estatuto sancionado. Por essa legislação ser extensa, 

pois possui uma abrangência transversal, atingindo várias áreas, como saúde, educação, 

moradia e outros direitos sociais, esse dossiê foi formado por 501 páginas. 

Nessa etapa da pesquisa, usamos a seguinte questão condutora: Como o art. 20 da 

Lei CAÓ e os arts. 44 e 45 do Estatuto da Igualdade Racial foram construídos? Diante desse 

parâmetro, a estratégia mais adequada para a pesquisa sobre a elaboração das normas foi o 

estudo de caso. Conforme Yin (2010, p.28-29), para a definição de um método de pesquisa é 

necessário observar três situações:  

“(i) O tipo de questão de pesquisa proposto; (ii) a extensão do controle que um 

investigador tem sobre eventos comportamentais reais; e (iii) o grau de enfoque sobre eventos 

contemporâneos sem oposição aos eventos históricos.” 

No tocante ao estudo de caso, as questões mais apropriadas foram: “Como, Por que?, 

a ausência de interferência do pesquisador aos eventos comportamentais e o realce na 

pesquisa aos acontecimentos contemporâneos (YIN, 2010, p.29). 

Considerando os critérios acima mencionados, essa parte da pesquisa se ajusta ao 

método de estudo de caso, devido à questão condutora já citada e a proposta de descrição da 

trajetória de elaboração e sanção das normas vigentes. 

Para a descrição desses documentos, adotamos a estratégia qualitativa, pois se 

mostrou conveniente à reconstrução do discurso dos atores envolvidos na elaboração dessas 

normas. 

A partir disso, estabelecemos a seguintes unidades de análise, quais, sejam: os 

agentes motivadores das normas, esse tópico procurou desvendar quais foram os grupos 

interessados e que demandaram a aprovação dessas normas; fundamento normativo para a 

elaboração das normas, esse item procurou selecionar quais foram as normas nacionais e 

internacionais invocadas nos documentos legislativos; fatos concretos, essa parte tratou de 

separar as situações de desigualdade e discriminação racial mencionadas nos documentos 

legislativos; responsabilização, essa parte verificou a possibilidade de responsabilização no 

caso de violação dessas normas; e alterações entre o projeto de lei e a lei em vigor que 

tratou de verificar a ocorrência de conflitos até a aprovação da norma. 

 

 

3.2. A Evolução normativa referente à discriminação racial na publicidade 
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Para compreender melhor a discussão sobre regulação da publicidade, descrevemos 

de forma concisa as normas que incidem nesse campo e o seu processo legislativo. Cabe 

destacar que, o CONAR fundamenta a suas decisões numa norma de autorregulamentação, o 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBARP), e essa norma também 

prevê a submissão dos anúncios à legislação do país, de acordo art.1° do CBARP.
7
 

As normas selecionadas podem ser classificadas em: normas penais, Lei Ibsen 

Pinheiro – n° 8.081/1990 e da Lei Paulo Paim – n° 9.459/1997; norma de 

autorregulamentação, por meio do art. 20 do CBARP (Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária); e norma de ação afirmativa, pelo art. 44 e 45 do 

Estatuto da Igualdade Racial – n° 12.288/2010. Cabe ressaltar que, essas normas penais foram 

responsáveis pelo acréscimo do art.20 da Lei CAÓ (n° 7.716/1989). 

A carta de 1988 foi promulgada com variado leque de direitos individuais e sociais, 

sobretudo, a questão racial ganhou dois dispositivos. Um foi elencado no art. 3°, inciso IV, 

que estabeleceu como meta o combate às desigualdades raciais, e o outro descrito no art. 5° 

inciso, XLII, que instituiu a prática racista como crime inafiançável e imprescritível. 

Desse modo, a Lei Afonso Arinos, foi primeira norma brasileira que instituiu a 

prática discriminatória racial como contravenção penal, e está atualmente revogada. Para 

regulamentar o dispositivo que criou o crime de racismo, o então Deputado Alberto CAÓ 

(PDT/RJ), propôs o projeto de lei n° 668/1988, que estabeleceu a Lei n° 7.716/1989, 

denominada Lei CAÓ. (BRASIL 
M

, 1988, p.2704) 

Na justificação do referido projeto de lei, o então Deputado Carlos Alberto Oliveira 

dos Santos, conhecido como Alberto CAÓ, não mencionou legislação internacional, mas 

invocou a legislação interna. A Lei Áurea foi relembrada pelo ano de centenário de libertação 

dos negros escravizados, porém, com a ressalva que os negros não usufruíram de seus 

direitos. (BRASIL 
M

, 1988, p.2704) 

Além disso, a Lei Afonso Arinos foi relembrada nessa justificação. Para o autor da 

Lei CAÓ, a punição de discriminação racial como contravenção penal não ensejava a punição 

de fato, nos casos de primariedade e quando havia pagamento de multa, a lei era inócua. 

Dessa maneira, para o legislador, a prática do racismo era estimulada. (BRASIL , 1988, 

p.220) 

                                                             
7 Artigo 1º: Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e 

verdadeiro. 
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O então deputado Alberto CAÓ alegou como fato concreto para a necessidade da 

Lei, a desigualdade e a discriminação racial existente na sociedade como obstáculo para o 

negro usufruir de direitos e deveres cidadãos: 

“[...] o negro deixou, sem dúvida, de ser escravo, mas não conquistou a cidadania. 

Ainda não tem acesso aos diferentes planos da vida econômica e política.” (BRASIL 
M

, 1988, 

p.2704). 

O PL da Lei CAÓ sofreu alteração e, até a sua aprovação final, quatro artigos foram 

vetados (arts. 2°, 15, 17 e 19). O artigo que atendeu ao recorte do tema da pesquisa, se refere 

ao art. 15 do projeto de lei, segue: 

 

Art. 15. Discriminar alguém por razões econômicas, sociais, políticas ou religiosas, 

em local de trabalho, em público, ou em reuniões sociais. Pena: reclusão, de dois a 

quatro anos. 

§1° incorre nas mesmas penas quem fizer propaganda de preconceito de raça ou 

cor. 

§2° Sendo o ato discriminatório veiculado ou publicado pela imprensa, ou 

qualquer veículo de comunicação social, a pena é agravada de um terço, 

assegurado o ato discriminado o mesmo espaço e tempo para a defesa e 

esclarecimento que se torne necessário, independentemente de ação indenizatória 

cabível. (BRASIL O, 1988, p.220, grifos nossos) 

 

 

O artigo supra, foi vetado pelo então Presidente da República José Sarney, porque os 

termos “razões econômicas, sociais, políticas ou religiosas” careciam de definição. Já a 

conduta descrita no §2° se encontrava prevista na Lei de Imprensa n° 5250/1967. (BRASIL
 R

, 

1989, p.905) 

O deputado Ibsen Pinheiro (PMDB/RS) foi o autor da primeira lei federal que 

instituiu o crime de discriminação racial nos meios de comunicação social. O projeto de lei n° 

5239/1990 contemplava a alteração na Lei CAÓ, e posteriormente a Lei Ibsen Pinheiro 

recebeu o n° 8.081/1990. Segue o teor da norma: 

 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por 

publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por 
religião, etnia ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos. 

§ 1º Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda 

antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material 

respectivo; 

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 

§ 2º Constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a 

destruição do material apreendido. (BRASIL B, 1990) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7716.htm
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Na justificação do PL da Lei Ibsen Pinheiro não houve referência de legislação 

internacional, porém ocorreu menção de norma nacional, o art. 5°, XLII da carta de 1988, que 

criou o crime de preconceito e raça. Desse modo, a inclusão do art. 20 da Lei CAÓ adequava 

a prática de discriminação racial nos meios de comunicação, tendo em vista que a Lei CAÓ 

não previa essa conduta nessa circunstância. Segue um trecho apresentado pelo então 

deputado Ibsen Pinheiro, na mencionada justificativa: 

 

[...] qualquer pregação, propaganda ou induzimento à prática daquelas condutas já 

definidas como crime na citada lei, até o momento não estavam sujeitas a qualquer 

punição, dada a sua atipicidade, caso realizadas através da imprensa falada ou 

televisada, bem como de publicação em geral. (BRASIL N, 1990, p.7179) 

 

 

A Lei Ibsen Pinheiro previa a responsabilização penal, de reclusão, pelo período de 2 

a 5 anos.  

No caso da Lei Ibsen Pinheiro não ocorreu alteração do PL n° 5239/1990 para a Lei 

8.081/1990, o que indica, a princípio, uma aprovação sem conflitos. Essa lei foi revogada pela 

Lei n° 9.459/1997, proveniente do projeto de lei 1240/95, de autoria do deputado Paulo Paim 

(PT/SC). 

Os movimentos sociais que elaboraram a redação do PL da Lei Paulo Paim foram os 

representantes da Associação dos Advogados Criminais do Rio Grande do Sul (OAB/RS), do 

Movimento Negro Unificado e do Fórum de Entidades Negras do Rio Grande do Sul e 

Setorial Anti-racismo dos Trabalhadores (BRASIL 
F
, 1995). 

Na justificação do PL da Lei Paulo Paim, não ocorreu invocação de norma 

internacional, mas teve a fundamentação em quatro normas nacionais, são elas, o art. 5°, XLII 

da CF/88, a Lei CAÓ, a Lei Afonso Arinos e a Lei Ibsen Pinheiro. Essas normas foram 

retomadas pelo legislador para ressaltar a criminalização da prática de racismo. No entanto, o 

Deputado Paulo Paim afirmou que “essas condutas abjetas prosseguem e ampliam seu campo 

de ação impondo a atualização da Lei CAÓ, especialmente no que se refere aos tipos penais 

que precisam ser aumentados para criminalizar atos atentatórios aos bens jurídicos 

protegidos” (BRASIL 
P
, 1995). 

A menção de fatos concretos ocorreu de forma genérica no PL da Lei Paulo Paim, o 

legislador afirmou que as práticas discriminatórias têm demonstrado índices de aumento e, 

que estes atos precisam ser coibidos. Geralmente esses fatos concretos foram tomados como 

estereótipos, que mostravam preconceito de raça, conforme destaque da justificativa 

apresentada pelo então Deputado Paulo Paim: 
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[...] pois trata-se de um expediente jocoso, irônico, debochado e com acentuado 

componente de desprezo no descrever alguém. Muitos programas de televisão, 

textos jornalísticos, novelas e filmes em geral têm praticado racismo sob o falso 

discurso de denúncia (BRASIL 
P
, 1995). 

 

 

A Lei Paulo Paim, ou seja, a atual redação do art. 20 da Lei CAÓ (lei n° 7.716/1989) 

tipifica crime de ação penal pública, desta forma, o Ministério Público pode propor ação penal 

para apuração do fato delituoso. 

Já no caso da lei Paulo Paim ocorreu reformas do projeto de lei. Na proposta inicial 

do PL 1.240/1995, não havia previsão expressa da prática de discriminação racial nos meios 

de comunicação, por isso o então deputado Paulo Paim propôs a emenda de plenário (PL 

1240-A /1995). Depois, o PL recebeu outra emenda no plenário de alteração semântica no §2° 

do art. 20 (PL 1240-B/1995). Essa emenda substitutiva foi aprovada na Câmara dos 

Deputados e enviada ao Senado (BRASIL 
F
, 1996, p.31388-31390)

8
. 

O PL 1240–B/1995 recebeu outra numeração, o PLC n° 88 de 1996. No Senado 

recebeu uma sutil alteração no art. 4°, da Comissão de Constituição e Justiça, no qual se 

especificavam as normas revogadas. Depois, seguiu para decreto e sanção (BRASIL 
G
, 1997, 

p.9553). 

No tocante a sanção penal, a Lei Paulo Paim permaneceu idêntica a Lei Ibsen 

Pinheiro, qual seja, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, além da pena restritiva de direito, 

como o recolhimento de exemplares do material e a interrupção dessas transmissões 

radiofônicas e televisivas. As leis Ibsen Pinheiro e Paulo Paim visaram combater a 

discriminação racial direta na mídia. 

O Estatuto da Igualdade Racial foi proposto pelo Senador Paulo Paim, PL n° 

213/2003, e a principal meta foi a realização da “igualdade de oportunidades, a defesa dos 

direitos da população negra e o combate à discriminação racial”, conforme art. 1°, da Lei 

12.288/2010 (BRASIL, 2010). Materialmente, o estatuto teve início no PL n° 3.198/2000, de 

                                                             
8
Segue a citação literal das alterações: 

Projeto de lei n° 1240-A/1995 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido através dos meios de 

comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (grifos nossos) 

Lei 9459/1997 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos 

meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (grifos nossos) 
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autoria do mesmo legislador, mas na condição de deputado, porque possuía o mesmo teor do 

PLS n° 213/2003. (BRASIL 
E
, 2005, p.39721) 

O relatório do senador César Borges noticiou a atuação dos movimentos sociais, que 

tinha por objetivo a aprovação do Estatuto através da Marcha de Zumbi dos Palmares contra o 

Racismo pela Cidadania e a Vida (Zumbi+10) (BRASIL 
I
, 2005, p.39663). 

Essa manifestação pública reivindicava uma política de igualdade racial para a 

população negra. Consistiu numa passeata pública em Brasília, que reuniu em torno de 30 mil 

pessoas, no dia 20/11/1995, data símbolo para o movimento negro: a comemoração de 300 

anos da morte de Zumbi, líder do maior quilombo brasileiro (MARCHA ZUMBI+10, 2012). 

Os manifestantes entregaram, para o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

uma carta que constava algumas medidas para sanar a desigualdade racial. Após 10 anos, em 

2005, a Marcha de Zumbi retornou à Brasília, com cerca de 5.000 pessoas de organizações 

negras de todo o país, relembrando a data de 20 de novembro, aniversário de morte de 310 

anos da morte do homenageado líder (CMI BRASIL, 2012). 

A participação dos movimentos sociais não se limitou à Marcha de Zumbi, eles 

tiveram parte na audiência pública promovida pelo Senado Federal, entre os quais citamos: Ilê 

Ayê, Aganjur, Anaade, Amafro, Seal, Conem, Moneba, Akibanto, Unegro, Steve Biko, 

Ancepra, ONG Aruanã, Adelamário Ribeiro (BRASIL 
J
, 2005, p.39715, p.39739).  

Cabe enfatizar que este trabalho não se propôs a escrever exaustivamente atuação 

dos movimentos sociais em torno do Estatuto, mas apenas constatar as circunstâncias de 

formação dessa norma. 

Houve a menção de evento internacional que influenciou para a aprovação do 

Estatuto da Igualdade Racial: a III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas promovida, em 2001, na África do Sul, pela 

ONU, através do Alto Comissariado de Direitos Humanos. Esse evento contou com a 

participação de 189 países. O Estado brasileiro assumiu o compromisso internacional de 

combater o racismo e discriminação racial, conforme destacamos a palavra da Olívia Santana 

na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 

 

[...] Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, e essa ferramenta do Estatuto 

já foi pensada em 2000 – a conferência se deu em 2001, exatamente fortalecendo 

ainda mais a necessidade de termos o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL E, 2005, 

p.39723). 
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No tocante à referência à legislação interna, foi mencionada a lei de abolição da 

Escravatura, para relatar que, apesar dessa lei ter sido aprovada, não foi suficiente para 

garantir a liberdade das pessoas escravizadas e seus descendentes, conforme manifestação do 

senador Paulo Paim, na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJC:  

 

Em 13 de maio de 1888, não houve a tal carta de alforria. A carta de alforria da nação 

negra, no meu entendimento, será com a aprovação sanção e aplicação do Estatuto da 
Igualdade Racial (BRASIL E, 2005, p.39721). 

 

 

No parecer n° 1.950, de 2005, da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador 

César Borges citou desigualdade racial, mencionado de forma genérica os indicadores sociais 

do IBGE e IPEA, bem como a ausência de representatividade negra nos poderes estatais 

(BRASIL 
I
, 2005, p.39663). 

No Estatuto da Igualdade Racial, o senador Paulo Paim discutiu sobre a ausência dos 

negros nos meios de comunicação social e, sugeriu interferência para a inclusão dos negros 

nesse campo, conforme trecho a seguir: 

 

A invisibilidade do negro no cinema, na literatura e no jornalismo só é quebrada nos 

casos em que o afro-descendente é mostrado como protagonista da criminalidade 

como instrumento de violência. A estética da mídia é a estética da elite branca. É 

preciso forjar uma abertura para que se incluam outras estéticas, como todos nós 

sabemos (BRASIL E, 2005, p.39720). 

 

 

Na audiência pública realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - 

CCJC foi ressaltado no pronunciamento de Lino de Almeida sobre o poder de influência dos 

meios de comunicação na propagação de ideias, que pode ser potencial instrumento na 

reparação da desigualdade social. De suma importância situa, então, a questão dos meios de 

comunicação para a expressão das ideias. Para embasar a sua afirmação sobre a influência da 

mídia sobre a população, Almeida confrontou o aumento dos adeptos evangélicos, com o 

crescimento desses programas protestantes nas rádios e televisões, a saber: 

 

[...] É fundamental para a população afro-brasileira o controle e o – acesso à mídia, à 

comunicação, ao rádio e à televisão. Os evangélicos provaram isso. Tem menos de 

vinte anos que as seitas eletrônicas assaltaram este País. E conseguiram pular, de 4% 

da população que se declaravam evangélicos, para aproximadamente 12%. Então 

eles triplicaram, a partir desse acesso, a partir do controle da mídia eletrônica, o seu 

número de fiéis, com todo o respeito ao que eles denominam de fiéis. E colocamos 
hoje como importância capital esse acesso à mídia, esse acesso ao controle da mídia, 

da comunicação. Isso também é reparação, Senador, porque na verdade esses 
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veículos de comunicação foram construídos evidentemente como fruto desse capital 

agregado, de aproximadamente quatrocentos anos de escravismo, sob o qual se 

construiu a riqueza desta nação. [...] (BRASIL E, 2005, p.39735). 

 

 

O Estatuto da Igualdade Racial não prevê nenhum tipo de responsabilização, caso 

ocorra o descumprimento da norma. 

Vale enfatizar que, do Estatuto da Igualdade Racial foram analisados, neste trabalho, 

somente os artigos que trataram dos meios de comunicação e mídia. O que se verificou foi a 

supressão das cotas de 20% prevista no projeto de lei, para modelos, atores e atrizes negros. 

Abaixo segue a alteração descrita: 

 

PLS n° 213/2003 

Art. 56. Os filmes e programas veiculados pelas emissoras de televisão deverão 
apresentar imagens de pessoas afrobrasileiras em proporção não inferior a vinte 

por cento do número total de atores e figurantes. 

Parágrafo único. Para a determinação da proporção de que trata este artigo, será 

considerada a totalidade dos programas veiculados entre a abertura e o encerramento 

da programação diária. 

Art. 57. As peças publicitárias destinadas à veiculação nas emissoras de televisão 

e em salas cinematográficas deverão apresentar imagens de pessoas afrobrasileiras 

em proporção não inferior a vinte por cento do número total de atores e figurantes.  

(BRASIL Q, 2003, p.13467, grifos nossos). 

 

Lei 12.288/2010, art. 44 e 45 

Art. 44.  Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas 
emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de 

conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo 

vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou 

artística.  

Parágrafo único.  A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e 

programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. 

Art. 45.  Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas 

emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no art. 44.  

(BRASIL D, 2010)  

 

 

A questão das cotas causou muitas divergências no Congresso. Destacamos dois 

posicionamentos contrários à proposta, o primeiro se trata de um parecer da senadora Roseana 

Sarney (PFL/MA) da Comissão de Educação, e o segundo do senador Demóstenes Torres 

(DEM/GO) da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 

 

No que se refere aos meios de comunicação está claro que constituem um poderoso 

instrumento potencial de combate à discriminação, na medida em que contribuam 

para associar a imagem do afro-brasileiro a situações e ventos positivamente 

valorados pela população como um todo. A reserva de cotas é evidentemente, 
insuficiente para tanto, mas não creio que a legislação, possa avançar mais nesse 

ponto (BRASIL J, Parecer da senadora Roseana Sarney, 2005, p.39.667). 
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[...] Há possibilidade de adoção de ações afirmativas, essas ações estão tomadas 

pontualmente, e não de forma genérica, como estava aqui, em uma ação tendente a 

acirrar, inclusive uma questão racial no Brasil. 

Não podemos criar uma identidade negra no Brasil, assim como não podemos criar 

uma identidade branca no Brasil. O que temos que criar é uma identidade brasileira e 

fortalecer essa identidade(BRASIL L, Parecer do senador Demóstenes Torres, 2010, 

p.29727). 

 

 

Esses posicionamentos mostraram duas tendências desfavoráveis às cotas raciais, o 

primeiro se referiu à ineficácia das cotas para extirpar a desigualdade racial e, o segundo 

indicou a carência de especificidade das cotas na lei, bem como o potencial de gerar conflitos 

em função da cor da pele. 

Todavia, a instituição das cotas não foram totalmente excluídas do Estatuto. O art.47 

do Estatuto estabeleceu um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, 

para coordenar e implementar entre os entes federativos, medidas reparatórias das 

desigualdades étnicas, por meio das ações afirmativas. Essas ações consistem num conjunto 

de medidas governamentais, com a finalidade de “proteger minorias e grupos que tenham sido 

historicamente discriminados no passado”, e possuem a meta de garantir a igualdade de 

oportunidades (SÃO PAULO, 2008, p.6). 

Segue a transcrição do artigo fundador do SINAPIR: 

 

Art. 47.  É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) 

como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto 

de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no 

País, prestados pelo poder público federal. 

Art. 48.  São objetivos do Sinapir: 
I - promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do 

racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas; 

II - formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a 

promover a integração social da população negra; 

III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos 

estaduais, distrital e municipais; 

IV - articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica; 

V - garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação 

das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. (BRASIL D, 

2010, grifos nossos). 

 

 

Esse artigo que estabeleceu o SINAPIR surgiu de um acordo entre as lideranças 

parlamentares para que fosse aprovado o Estatuto sem as cotas raciais (BRASIL 
L
, 2010, 

p.29727). 
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Dessa maneira, verificamos que, as leis positivadas são importantes para 

compreender os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro à atuação do 

mercado publicitário.  

Esta pesquisa, entretanto foi delimitada ao Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, que tem como norte a regulação própria. A legislação 

positivada pode ou não interferir e nortear a atividade do CONAR. Este é um ponto que será 

observado nas decisões. 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária - CBARP desde a sua 

primeira versão, já havia previsão do art. 20, que prescreve qualquer forma de ofensa ou 

discriminação, inclusive a racial, conforme teor a seguir: 

 

“Artigo 20 

Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação 

racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade” (CONAR 
A
, 2008, p.12). 

 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária - CBARP no art. 50 

estabeleceu quatro tipos de penalidades, nos casos em que o CONAR apreciar e julgar 

infrações ao referido Código, são elas: (i) a advertência, (ii) recomendação de alteração ou 

correção do Anúncio, (iii) recomendação aos veículos no sentido de que sustem a divulgação 

do anúncio, e (iv) a divulgação da posição do CONAR com relação ao Anunciante, à Agência 

e ao Veículo, através de Veículos de comunicação em face do não acatamento das medidas e 

providenciais preconizadas (CONAR 
A
, 2008, p.21). 

Os próximos tópicos abordaram a estrutura do CONAR, o seu procedimento ético e 

sobre os casos de discriminação racial publicitária. 
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4. O CONAR 

 

 

O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, composto pelas entidades do mercado publicitário. Foi 

fundado em 1980 pelas seguintes associações: 

1. ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes); 

2.  ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade); 

3. ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão); 

4. ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas); 

5. ANJ (Associação Nacional dos Jornais); 

6. Central do Outdoor.  

Posteriormente outras entidades aderiram ao CONAR, são elas: 

1. ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura); 

2. IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau – mídia interativa); 

3.  FENEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas). 

(CONAR 
A
, 2008, p.6,11 e 58) 

Representando essas associações, o CONAR possui a função de instaurar processos 

éticos que tem por objeto anúncios publicitários que violam o CBARP – Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária. Essa norma foi inspirada no modelo britânico para impedir 

a censura, e garantir a liberdade expressão, na época, em que o regime político ditatorial 

estava estabelecido no país (CONAR 
A
, 2008, p.6). 

O interesse primordial na criação e manutenção do CONAR reside na proteção da 

própria liberdade da classe publicitária em face de leis que podem cercear esse direito, 

segundo o art. 5°, inciso VI dos Estatutos Sociais
9
. 

Conforme percebemos, o CONAR é um órgão criado fora do âmbito estatal, porém age 

em nome dos direitos constitucionais. Dessa maneira, verifica-se um arranjo normativo que 

regula a conduta dos profissionais publicitários suplementar à regulação estatal. Considerando 

a complexidade e especificidade da sociedade atual, Marcelo Neves (2009, p.37) nos 

                                                             
9
Art. 5°do Estatuto Social: São objetivos sociais do CONAR: 

[...] 
VI. Promover a liberdade de expressão publicitária e a defesa das prerrogativas constitucionais da propaganda 

comercial (CONAR B, 2012). 
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apresenta uma visão integrada dos diferentes âmbitos sociais, para a elaboração de um 

entendimento que comporte os variados sistemas, sem hierarquização: 

Tendo em vista que, os acoplamentos estruturais pressupõem a racionalidade 

transversal, Marcelo Neves (2009, p.63) entende a Constituição como compreensões e fusões 

de racionalidades diferentes imbricadas, que se originaram no campo político e se tornaram 

instrumento jurídico, ou seja, a Constituição transversal se constrói a partir das reflexões 

políticas e esses elementos são organizados pelo sistema jurídico. 

Considerando o estudo em questão, o CONAR se constituiu num sistema que trata 

diretamente de questões constitucionais, como é o caso da liberdade de expressão e a 

discriminação racial. Para preservar a ética publicitária, o CONAR pondera as observações de 

outros sistemas especializados sobre essa questão? Encontramos algumas respostas acerca 

dessa indagação no levantamento empírico das decisões selecionadas. 

 

 

4.1.Estrutura e Organização do CONAR 

 

 

O CONAR é formado por quatro tipos de associados ou sócios: (i) os fundadores 

são as entidades que tenham subscrito como fundadoras os atos constitutivos do CONAR, 

dentre os quais estão às agências de publicidade, os veículos de comunicação e os 

anunciantes; (ii) os efetivos são entidades e empresas que aderiram ao CBARP e assumiram o 

compromisso de se submeterem as decisões do Conselho de Ética e do Conselho Superior do 

CONAR; (iii) os titulares são entidades ou empresas que assumiram o mesmo compromisso 

do tipo anterior, porém não escolheram “pela admissão ao quadro social como sócio efetivo”; 

e (iv) os honorários podem ser pessoas físicas ou jurídicas que desempenharam “relevantes 

serviços à ética na atividade de propaganda, seja por atuação ou estudos”, conforme 

estabelece os artigos 1° e 9°, no capítulo I do Estatuto Social (CONAR 
B
, 2012). 

Quanto à estrutura, essa sociedade autorregulamentadora possui quatro órgãos:  

 A Assembleia geral, de acordo descrição do art. 22, no capítulo IX do Estatuto 

Social, é composta pelos sócios fundadores e efetivos desde que atendidos os requisitos 

exigidos nos estatutos. É um órgão soberano e deliberativo. Possui a função de destituir os 

membros da direção executiva do CONAR, apreciar o relatório e julgar as contas do Conselho 

Superior e alterar os Estatutos Sociais; (CONAR 
B
, 2012) 



 
 

36 
 

 O Conselho Superior exerce a atividade normativa e administrativa do 

CONAR e é composto por representantes indicados das entidades fundadoras, por mandato 

com duração de 2 anos. Desempenha inúmeras funções, das quais destacamos as que 

influíram na pesquisa: deliberar sobre alteração no CBARP; aprovar e alterar o RICE; eleger 

os Presidentes das Câmaras do Conselho de Ética; receber os expedientes das entidades 

públicas federais, estaduais e municipais e, conforme a sua opinião, converter em 

representação; imputar as penalidades por infração à disciplina social; “cumprir e fazer 

cumprir as decisões emanadas do Conselho de Ética, em processo regular”, segundo os 

ditames do art. 30 e 32, do capítulo X do Estatuto Social (CONAR 
B
, 2012). 

 O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador e é formado por 3 membros 

associados eleitos pela Assembleia Geral, por mandato de 2 anos. Possui a atribuição de 

fiscalizar os atos dos administradores eleitos pelo Conselho Superior, conforme os preceitos 

legais e estatutários, e opinar sobre o relatório e as contas do Conselho Superior, indicando 

informações essenciais e úteis para a deliberação da Assembleia geral, conforme as diretrizes 

do art.52 e 54, do capítulo XIII do Estatuto Social (CONAR 
B
, 2012); 

 O Conselho de Ética foi instituído no art. 40 do capítulo XII do Estatuto 

Social. É o órgão soberano na fiscalização e julgamento do CBARP, formado pelo Presidente, 

2° Vice-Presidente do CONAR e membros titulares e suplentes em igual número:  

 

a) 24 (vinte e quatro) representantes da Sociedade Civil, recrutados entre pessoas de 

reputação ilibada, escolhidos pelo Conselho Superior; 

b) 8 (oito) representantes designados pela Associação Brasileira de Agências de 

Propaganda; 
c) 16 (dezesseis) representantes designados pela Associação Brasileira de 

Anunciantes; 

d) 8 (oito) representantes designados pela Associação Nacional de Jornais; 

e) 8 (oito) representantes designados pela Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão; 

f) 8 (oito) representantes designados pela Associação Nacional de Editores de 

Revistas; 

g) 2 (dois) representantes designados pela Central de Outdoor(CONAR B, 2012); 

 

 

 

h) “8 (oito) representantes de entidades nacionais ou regionais de profissionais de 

propaganda” escolhidos pelo Presidente do CONAR; 

i) “8 (oito) profissionais de criação”, escolhidos pelo presidente do CONAR, dentre os 

que evidenciaram respeito à autorregulamentação e às normas éticas; 

j) “2 (dois) representantes da mídia interativa” indicados respectivamente pela IAB, 

ABTA, FNEEC e, designado pelo Presidente do CONAR; 
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k) 2 (dois) representantes da televisão por assinatura, conforme indicação do item 

acima; 

l) 2 (dois) representantes da mídia cinema, segundo indicação do item j (CONAR 
B
, 

2012). 

 

O Conselho de Ética foi organizado em três órgãos: (i) as Câmaras e seu Presidente 

possui a função de julgar em primeira instância os processos instaurados por infração ao 

CBARP, exercendo a jurisdição por todo o território nacional; (ii) a Câmara Especial de 

Recursos e seu Presidente possui a atribuição de julgar os Recursos Ordinários, e (iii) o 

Plenário e seu Presidente tem a função de julgar Recurso Extraordinário, uniformizar a 

jurisprudência em casos de divergências, aprovar e revogar súmulas da jurisprudência e 

discutir moções do Conselho de Ética, conforme estabelece os artigos 3° ao 5° (CONAR 
C
, 

2012). 

 

Figura 1. Organograma do CONAR 

 

Fonte: Estatuto Social do CONAR, Regimento Interno do Conselho de Ética e elaboração da Autora. 

 

 

4.2. A vinculação das decisões do CONAR 

 

 

O CONAR estabeleceu, no art. 3°, como princípio a obediência obrigatória de todos 
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acima é o art. 13, II e III, que prescreve como um dos deveres do associado “cumprir e fazer 

cumprir” as determinações do Estatuto, as deliberações do Conselho de Ética do CBARP, 

entre outros deveres (CONAR 
B
, 2012). 

A violação desses deveres constitui-se em infrações, sujeitas as penalidades de 

advertência oral ou escrita, censura pública, suspensão até 12 meses e/ou eliminação do 

quadro social, de acordo art. 14, I e II e art. 15 do Estatuto Social (CONAR 
B
, 2012). 

Cabe enfatizar que, as entidades fundadoras e aderentes do CONAR possuem 

abrangência em todo território nacional, o que reúne as maiores empresas anunciantes, as 

agências publicitárias, os jornais de maior circulação, os líderes em mídia digital interativa, 

além de algumas associações possuem integração internacional. 

Para exemplificar essa abrangência mercadológica, trazemos alguns dados de 

algumas entidades fundadoras e aderentes do CONAR: a Associação Brasileira de 

Anunciantes reúne empresas que significam 70% do investimento em propaganda no país 

(ABA, 2012), já a Associação Brasileira Agências de Publicidade é a maior organização do 

setor na América Latina, e corresponde em média 78% de investimento publicitário brasileiro 

(ABAP, 2012), a Associação Nacional de Jornais é responsável por mais de 90% da 

circulação brasileira de jornais (ANJ, 2012), a IAB Brasil é uma associação que possui mais 

de 100 filiados, líderes nos segmentos de mídia digital interativa. (IAB, 2012), a Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão possui como associados “2,4 mil emissoras de 

rádio e 320 geradoras de televisão, incluindo Globo, SBT, Record, Rede Vida, MTV 

(ABERT, 2012). 

Os meios de comunicação social representam a prioridade discursiva da sociedade 

moderna, porque possui a capacidade de interagir em diversos ambientes, independente do 

espaço territorial, além de transmitir ou expor a compreensão da sociedade sobre si mesma, 

em outras palavras, “[...] cabe observar que, no nível da semântica, a saber da auto descrição 

da sociedade, o sistema dos meios de comunicação de massa assume o primado da sociedade 

mundial” (NEVES, 2009, p.29). 

 

 

4.3.Procedimento Ético 
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Os processos éticos são procedimentos administrativos, em que o Conselho de Ética 

verifica se um anúncio publicitário violou ou não as regras do CBARP. Existem dois tipos de 

processo ético: o investigatório e o contencioso, como dispõem os artigos 13 e 14, do 

capítulo II do RICE (CONAR 
C
, 2012). 

O procedimento investigatório tem a finalidade de averiguar a ocorrência de 

infração ao CBARP, a responsabilidade pelo anúncio e/ou de “qualquer elemento 

indispensável ao conhecimento da causa”. Esse procedimento somente pode ser iniciado pelo 

CONAR, por membro do Conselho Superior, pelo Diretor Executivo ou por Associado, sendo 

direcionado pelo Presidente da Câmara. Depois da manifestação do Presidente da Câmara 

responsável pela investigação, o Presidente do CONAR pode converter em procedimento 

contencioso, nos casos de violação ao CBARP ou arquivamento do processo, de acordo art. 

15 e 16 do RICE (CONAR 
C
, 2012). 

O procedimento contencioso, regulamentado no art. 17 no RICE, se aplica nos 

anúncios ou campanhas publicitárias que apresentam evidência de infração ao CBARP. 

Instaura-se com despacho do Presidente do CONAR. A representação pode ser iniciada pelo 

Presidente do CONAR, membro do Conselho Superior, Diretor executivo do CONAR, 

Associado ou por grupo de consumidores, composto por 7 ou mais pessoas. No caso, notícia 

de infração ao CBARP elaboradas por órgãos ou autoridades públicas pode reforçar as 

representações de ofício de iniciativa do Conselho Superior (CONAR 
C
, 2012). 

Na representação deve constar a identificação e qualificação do autor da 

Representação, do Anunciante e/ou Agência de Publicidade, responsáveis pelo anúncio 

processado, uma cópia ou reprodução do anúncio com a indicação dos veículos e data de 

divulgação, título ou campanha publicitária, a indicação dos dispositivos do CBARP e o 

comprovante da taxa de recolhimento. A gratuidade é garantida nos processos motivados por 

consumidores, por iniciativa do Conselho Superior ou pelo Diretor Executivo (CONAR 
C
, 

2012). 

Com a representação devidamente autuada e distribuída a uma das Câmaras, a 

Secretaria providenciará a execução de medida liminar, se houver, e procederá a citação dos 

responsáveis pelo anúncio, por carta registrada, fax, correio eletrônico ou outro meio, todos 

devem certificar o recebimento pelo interessado. O prazo de defesa da peça publicitária é de 5 

dias úteis, a contar da juntada do comprovante de citação. Transcorrido tal prazo sem 

apresentação de defesa, os responsáveis serão considerados revéis, ou seja, os fatos 
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demonstrados na representação serão presumidos como verdadeiros, exceto se o exame dos 

autos não constar infração ao CBARP (art. 20 do RICE) (CONAR 
C
, 2012). 

No caso de associado do CONAR for parte em processo contencioso, existe a 

prerrogativa da tentativa de acordo, disposta no art. 23 do RICE (CONAR 
D
, 2012). 

A próxima etapa do processo é o saneamento: nessa parte a Secretaria Executiva 

certificará o decurso do prazo ou anexará a defesa no processo administrativo, dando ciência 

ao Diretor Executivo para regularização e depois o processo segue para a conclusão ao 

Relator, de acordo art.25 do RICE (CONAR 
C
, 2012). 

Examinado o processo ético, o Relator elaborará o relatório, formado pelo resumo 

dos fatos, conforme as peças principais e as provas produzidas, no caso de medida liminar, 

destaque dessa concessão, e recomendará seu voto pelo (i) arquivamento, (ii) advertência, (iii) 

alteração ou correção do anúncio, (iv) sustação pelos veículos de Comunicação, da divulgação 

do Anúncio ou (v) divulgação pública da posição do CONAR, estabelecido em seus Estatutos 

Sociais e no CBARP. Em seguida, o processo segue para a conclusão ao Presidente da 

Câmara, que poderá homologar no caso de uma das três primeiras situações acima citadas, ou 

enviar à apreciação e julgamento da Câmara. 

Figura 2. Fluxograma do procedimento ético 1º Instância 
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Fonte: Regimento Interno do Conselho de Ética e elaboração da Autora. 

 

 

 

Figura 3.  Fluxograma do procedimento ético 2º Instância 

 

Fonte: Regimento Interno do Conselho de Ética e elaboração da autora. 
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5. A PESQUISA EMPÍRICA NAS DECISÕES DO CONAR 

 

 

5.1.Metodologia dos processos éticos do CONAR 

 

 

O objetivo central dessa pesquisa residiu no entendimento dos julgados pelo 

CONAR, dos casos em que foi questionado a discriminação racial. Para isso, realizamos a 

coleta dos processos, porém diversos casos não puderam ser selecionados, pois não havia um 

sistema padronizado, como serviço de busca por palavra chave, assim como em muitos 

processos não constavam ementas, inviabilizando conhecer o motivo da representação. 

A pesquisa realizada no CONAR teve algumas dificuldades. O sítio eletrônico do 

CONAR não dispõe de serviço de busca por palavra-chave, por isso a seleção dos casos foi 

feito de forma manual através da leitura de cada ementa. Essas ementas foram separadas por 

ano, a seguir cada link do ano, constava os meses ou o semestre, e em cada link desse, a 

página eletrônica constava todas as decisões daquele período, registradas as variadas infrações 

éticas nos anúncios publicitários. 

Algumas decisões são publicadas no site a partir de 1995 e somente foi possível 

selecionar os casos que foram disponibilizadas ementas das decisões. Dessa primeira 

filtragem, foi solicitada ao CONAR a consulta dos processos. Como o órgão não dispõe de 

consulta pública dos processos foi necessário uma solicitação institucional e formalizada. 

Tendo sido autorizada a continuidade da pesquisa, os autos somente foram disponibilizados 

conforme dia estabelecido pelo órgão. 

Os processos éticos instaurados no CONAR foram selecionados de forma manual, 

através da escolha das ementas que atendiam ao tema da pesquisa, por dois meios: através do 

sítio eletrônico e das publicações dos boletins impressos e editados pelo CONAR. Esses 

boletins foram consultados por meio das cópias das seguintes publicações: Primeiros 

Resultados, reedições antigas dos boletins semestrais de 1980 a 1986; da Coletânea n° 1: 

reedição dos boletins 1 a 12: agosto de 1987 a julho de 1988; da Coletânea n° 2: reedição dos 

boletins 13 a 24: agosto de 1988 a abril de 1990; da Coletânea n° 3: boletins de 25 a 55: maio 

de 1990 a dezembro de 1992; e do Caderno de Jurisprudência 5: Respeitabilidade, 

Discriminação, Medo, contendo representações de 1984 a 1995. Cabe destacar que, os 

processos dessa última publicação foram previamente selecionados pelo CONAR, a fim de 
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integrar ao tema da jurisprudência citada. Esse caderno foi elaborado por decisões que 

trataram os três temas: “Respeitabilidade (arts. 1° e 19 do CBARP), Discriminação (art.20 do 

CBARP) e Medo (art. 24 do CBARP)”, contendo 44 páginas. Essa fonte não citou se houve 

seleção de todos os casos desses temas, durante o período de 1984 a 1995. 

As ementas disponibilizadas na página eletrônica apresentam duas formas de seleção. 

A primeira percorreu o seguinte caminho: início<decisões e casos<resumo das decisões. 

Nessa página foram disponibilizadas as ementas de 1995 a 2011. Cada ano possui um link, 

que remete aos meses ou ao semestre referente aquele ano. Cada link de mês ou semestre, 

constam as ementas das decisões, e o número dos processos éticos. A seleção dos casos foi 

feita com base na leitura de cada ementa, como dito acima. 

A coleta foi realizada entre os dias 20 e 27 de julho de 2011 e 27 de janeiro de 2012, 

que resultou num total de 26 (vinte e seis) representações
10

. 

Depois da segunda filtragem, através da consulta dos processos, foram vistos e 

descritos 17 (dezessete) casos. 

O processo n° 279/11: “Gallo Brasil - O nosso azeite é rico. O vidro é o segurança” 

não resultou de nenhuma das duas formas de busca descrita acima. Foi sugerido pela 

                                                             
10

Dessas representações foram solicitadas vistas e, nessa filtragem foram descartados sete processos 

éticos, pois, após analisar seu conteúdo, verificou-se que não correspondiam ao objeto da pesquisa: 
(i)  121/06: O caso tratava de um anúncio de cerveja que utilizavam linguagem e recursos audiovisuais 

pertencentes ao universo infantil.  

(ii) 261/04: esse caso reportava ao desrespeito às vítimas de ataques de tubarões.  

(iii)  26/01: o processo questionava sobre a ocorrência de desrespeito ao idoso, o anúncio representou um 
consumidor que passava por dificuldades financeiras e, por isso pôs à venda a própria sogra.  

(iv)  278/02: nesse processo não houve menção de violação ao art. 20 do CBARP, tratou sobre a 

importância do uso protetor solar para pessoas de pele clara e escura.  

(v) 266/04: processo ético discutiu sobre a acusação de plágio do comercial, que houve a veiculação de 

uma peça publicitária onde uma atriz semelhante à protagonista do comercial da Autora, estava em 

situação de inferioridade, por não ter o serviço do anunciante. 

(vi)  136/04: o sexto processo ético descartado retratou uma mulher loira e, à medida que foi lendo a revista, 

o seu cabelo foi escurecendo até ficar castanho. Essa representação tratou de discriminação, mas não da 

racial negra.  

(vii) 121/11: o sétimo processo excluído retratou um homem que imaginou ser uma lata de cerveja na mão 

de uma moça, que insinua colocar a lata na boca, quando de repente chega o namorado da moça pega a 
lata para beber, o rapaz apavorado se manifestou antipatia, demonstrando nojo. 

(viii) 190/96: O processo foi excluído do estudo, porque não abordou a questão racial negra, pois, a 

representação foi baseada numa reclamação de um consumidor, descendente de japoneses que se sentiu 

ofendido, porque o anúncio associou a irritação dos orientais a sua pele amarelada. 

(ix)   31/07: Anúncio: “Com a ajuda da Fundação Vale do Rio Doce, a cultura popular brasileira está 

recuperando uma de suas riquezas: o Congo”. Inicialmente, o processo foi selecionado, por tratar os 

elementos culturais de origem africana. Os consumidores reclamaram sobre o anúncio, porque 

divulgaram sobre o esquecimento da tradição do Congo e a atribuiu exclusivamente ao programa Vale 

Música, a revitalização dessa tradição, assim desconsideraram o trabalho dos mestres e congueiros 

tradicionais ao logo dos anos. Em nenhum momento ocorreu à discussão sobre o art. 20 do CBARP e 

também não houve menção de discriminação racial. 
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secretária executiva do CONAR para integrar à pesquisa, pois foi julgado somente em março 

de 2012. 

Algumas representações disponibilizadas no sítio eletrônico não apresentavam 

sequer ementas, o que impossibilitava averiguar se esses casos se adequavam ou não ao tema 

da pesquisa, por isso foram excluídas do estudo. 

A segunda forma de seleção dos processos éticos por meio do sítio eletrônico do 

CONAR ocorreu pelo seguinte percurso: início<decisões e casos<casos, em 20 de julho de 

2011. Nessa página os casos foram divididos em blocos, nomeados em cadernos 2 ao 5, que 

continham títulos idênticos aos das seções do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária – CBARP. Ao lado desses títulos, havia números, que correspondiam aos casos. 

Em cada número havia um link de acesso ao número da representação ou processo ético e a 

respectiva ementa. O caderno 5 continha a seção correspondente ao tema do estudo, qual seja, 

“Respeitabilidade” e “Discriminação”. Da primeira seção citada foi selecionado o caso 14, 

representação 118/88 e, da última seção foram coletados três casos: 

 Caso 1 – representação n. 22/84; 

 Caso 9 – representação n. 94/86; 

 Caso 43 – representação n.128/91; 

Houve casos em que não foi possível a verificação, pois apresentava a seguinte 

mensagem “The system cannot find the path specified” 
11

. Os casos que mostraram essa 

mensagem foram o de número 38 e o número 49. 

Desses casos selecionados, foi eliminado o processo n° 128/91: Esse processo foi 

selecionado no sítio eletrônico do CONAR e tinha como fundamento da representação o art. 

20 do CBARP e outros, além da reclamação expressamente indicar o suposto crime de 

racismo. 

Contudo, após a consulta aos autos do processo n° 128/91, foram encontrados dados 

inconsistentes entre as informações disponibilizadas no site e a consulta dos autos 

processuais. Esses dados diferentes pressupõem que não se trata do processo selecionado
12

. 

                                                             
11 O sistema não pôde encontrar o caminho especificado. (Tradução livre) 
12

Quadro 1. Dados de identificação dos processos 

 Ementa Processo 

Relator Débora Fontenelle Ênio Basílio 

Decisão Arquivamento Alteração 

Fundamento Art. 24, n° I, letra “a” do 

RICE. 

Arts. 1, 3, 4, 23, 27 §1°, 43 e 50, letra “b” do CBAR e art. 24, 

III do RICE. 

Anúncio Arisco Compro Cotas 
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Diante dos diferentes dados encontrados, concluiu-se que o número da ementa 

selecionada foi divulgado incorretamente ocasionando a consulta errônea do processo. Dessa 

forma, o referido processo foi excluído da pesquisa. 

As representações da década de 80 a 95 foram selecionadas por meio da consulta de 

reedição dos boletins publicados pelo CONAR. Algumas dessas representações não 

continham numeração, por isso, para identificação dessas representações, mencionamos 

outros dados disponibilizados: 

Os casos que resultaram dessa estratégia de busca são os seguintes:  

(i) Confidências I e II (Tang),  

(ii)  Conforme-se: dia 12 de outubro é o dia deles,  

(iii) United Colors of Benetton,  

(iv) Anúncio do produto cola de Sapateiro Amazonas,  

(v) United Colors of Benetton (Representação n. 229/91), 

(vi) Representação n. 22/91, 

(vii) Alguns menores definitivamente abandonados. Representação n. 022/84 

(viii) Se a família está sentindo falta do que elas fazem. Representação n. 094/86 

 

A pesquisa foi realizada na publicação de reedição dos boletins semestrais de 1980 a 

1986, mas não continham nenhuma decisão que atendesse ao recorte da pesquisa. 

Nessa terceira etapa foi constatada a coleta repetida de duas representações, pois já 

haviam sido selecionadas na segunda forma de seleção pelo sítio eletrônico, quais sejam: 

 Representação n. 022/84 – Anúncio: “Alguns menores definitivamente 

abandonados...” 

 Representação n. 118/88 – Anúncio: “Conforme-se, dia 12 de outubro é o dia 

deles”. 

Entre o período de 1980 a 1994 foram coletados oito (8) representações. Os casos 

selecionados nessa terceira parte, alguns foram eliminados porque os dados eram divergentes, 

ou, pois não se adequaram ao tema do estudo. A seguir detalhamos a eliminação de cada 

processo: 

                                                                                                                                                                                              
Anunciante Arisco Produtos Alimentícios 

Ltda. 

Antônio Lázaro 

Fonte: Sítio eletrônico do CONAR, processo n° 128/91 e elaboração da Autora. 

 



 
 

46 
 

Processo n°22/91: Esse processo foi selecionado porque a decisão foi 

fundamentada no art. 20 e em outros do CBARP, conforme ementa publicada no Boletim 45, 

de fevereiro/92, na Coletânea n° 3.  

No entanto, compulsando os autos, verificaram-se algumas divergências entre a ementa 

publicada e o processo n° 22/91, como a decisão, a fundamentação, a câmara julgadora e o 

relator, conforme o quadro demonstrativo abaixo: 

 

Quadro2. Dados de identificação dos processos 

 Ementa Processo 

Relator Luciano Ornelas Ivo Rodrigues 

Decisão Sustação e advertência Advertência 

Fundamento 1°, 2°, 20 e 50, letra “a” e “c” 

CBARP 

1, 27 caput e §§ 1°, 2° e 3° e 50, letra “a” 

CBARP 

Câmara 2ª, 3ª e 4ª Câmaras (Sessão 

conjunta) 

2ª Câmara 

Fonte: Coletânea n° 3, processo n° 22/91 e elaboração da Autora. 

 

Além das divergências descritas acima, constatou-se que o processo não atendeu ao 

tema do estudo, porque a representação ocorreu devido a reclamação de um consumidor que 

se sentiu enganado por um anúncio de uma refeição, com vários itens, que tinha sido 

divulgado por um preço único, mas que na verdade, foram cobrados valores superiores. 

Diante dessas constatações, concluiu-se que houve um equívoco na publicação dessa 

ementa, que ocasionou a seleção do processo não condizente à pesquisa, por isso teve que ser 

excluído do estudo. 

Processo n° 142/87. Anúncio: Confidências I e II Tang. Essa representação não 

abordou a questão de discriminação racial, tratou do comportamento de uma modelo infantil 

que sugeria as crianças telespectadoras a constranger e chantagear os pais para comprar o 

produto anunciado. Embora não tenha sido a questão principal do processo, a defesa utilizou o 

argumento de estarem comprometidos com a ética, porque promoveu em seus anúncios uma 

modelo negra. 

 

Considerando as três formas de seleção das representações, dois através da consulta 

eletrônica e uma por meio dos boletins impressos, totalizaram 24 (vinte e quatro) casos. 
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Sintetizamos abaixo o status dessa busca, os processos selecionados para o estudo no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 3. Total de Processos selecionados 

Caso  Número Descrição Meio de busca 

1 279/11 Gallo Brasil - O nosso azeite é rico. O vidro é o segurança Indicação de 

funcionária do 

CONAR 

2 226/11 Caixa Econômica Federal – Caixa 150 anos Machado de Assis Site (link mês e ano) 

3 48/11 Ypióca Site (link mês e ano) 

4 373/10 Schincariol – Devassa Negra Site (link mês e ano) 

5 265/10 Kimberly Clark – Fralda Turma da Mônica Site (link mês e ano) 

6 083/07 Sol – Vamo aí que o verão já começou Site (link mês e ano) 

7 77/07 Renault: Promoção portas abertas Renault – mãe –de-santo? Site (link mês e ano) 

8 79/06 Volkswagem – Crossfox (Tribo dos Simbas) Site (link mês e ano) 

9 27/06 Unilever – Hellmann’s Canibal Site (link mês e ano) 

10 106/05 Grendene – Melissa loverobots Site (link mês e ano) 

11 68/05 Assolan – A família que conquistou o Brasil, não para de crescer Site (link mês e ano) 

12 007/04 Embratel – Macacos cantando Site (link mês e ano) 

13 134/04 Volkswagem – Fox – braço de fora Site (link mês e ano) 

14 314/03 Unilever – Novo Rexona Ebony – não te abandona Site (link mês e ano) 

15 193/03 Banco do Brasil – O tempo todo com você Site (link mês e ano) 

16 184/03 Casa dos Menores (Hope) – Alguns nascem com futuro, outros 

precisam de ajuda para conquistá-lo 

Site (link mês e ano) 

17 154/03 SVC Jaraguá – Lojas Marabraz – Dia das mães Site (link mês e ano) 

18 132/99 Embratel: A moça negra pede... Site (link mês e ano) 

19 229/91 United Colors of Benetton Boletim 47: 

Coletânea n. 3/ mai 

de 90 a dez de 92 

20 155/90 Anúncio do Produto Cola de Sapateiro Boletim 34: 
Coletânea n. 3/ mai 

de 90 a dez de 92 

21 076/90 United Colors of Benetton: Anúncio que veiculou imagem de mulher 

negra com criança branca no colo foi considerado adequado à 

imagem institucional do anunciante, não infringindo a ética 

publicitária. 

Boletim 29: 

Coletânea n. 3/ mai 

de 90 a dez de 92 

22 118/88 Anúncio "CONFORMEM-SE, DIA 12 DE OUTUBRO É O DIA 

DELES". 

Site (link casos) 

23 94/86 Anúncio "SE A FAMÍLIA ESTÁ SENTINDO FALTA DO QUE 

ELAS FAZEM..." 

Site (link casos) 

24 22/84 Anúncio "ALGUNS MENORES DEFINITIVAMENTE 

ABANDONADOS..." 

Site (link casos) 

Fonte: CONAR e elaboração da Autora. 

 

Vale destacar que, devido à dificuldade do campo conforme explanado, não foi 

possível aferir a intensidade ou a frequência das reclamações, pois o universo geral foi muito 

superior ao do campo de coleta, conforme noticiado no sítio eletrônico do órgão
13

. 

 

 
                                                             
13 Processos instaurados até dezembro/2011: 7.665. Disponível em: <http://www.conar.org.br/>. Percurso: sítio 

eletrônico>DECISÕES>Estatísticas>2011. Acesso em: 15 nov. 2012. 

http://www.conar.org.br/
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5.2. Os processos éticos 

 

 

Os esforços da pesquisa empírica centraram-se no levantamento e acesso aos autos 

administrativos. A primeira dificuldade residiu na seleção dos casos, pois o sitio eletrônico do 

órgão não dispõe de sistema de busca por palavra chave, a partir disso, a seleção dos casos foi 

realizada por seleção manual por ano e mês, de 1995 a 2011. Com a realização da primeira 

filtragem, foi solicitado ao CONAR a consulta dos processos. Destacamos que esse órgão não 

dispõe de atendimento ao público para a consulta dos autos, por isso foi essencial a solicitação 

por ofício desta instituição de ensino. Concedida à autorização, os autos estariam disponíveis 

perante agendamento determinado pelo CONAR. A seleção dos casos de 1980 a 1994, 

somente foi possível com a disponibilização das fotocópias da reedição dos boletins 

impressos da época. 

Após a seleção mencionada, um processo sobre a temática do estudo foi julgado e 

indicado pela funcionária do CONAR para integrar à pesquisa, ou seja, um processo ético que 

se juntou ao grupo não seguiu a mesma forma de coleta, mas foi tratado – o caso “Azeite 

Gallo”. O total de processos éticos selecionados foram 24 (vinte e quatro), conforme demais 

detalhes metodológicos foram expostos no subcapítulo anterior. 

Sob a análise desses 24 processos éticos, 6 (seis) do total foram condenados, ou seja, 

receberam alguma penalidade e 18 foram arquivados, isto é, não foi verificada nenhuma 

infração ética, tendo sido absolvidos. 

Para ilustrar resumidamente os casos estudados, elaboramos um quadro que indica a 

numeração do processo, o anunciante, breve relato do anúncio e as suas decisões: 

 

Quadro 4. Tabela geral dos processos éticos do CONAR 

N° 

processo/ano 

Anunciante Denominação do caso e Descrição 

do anúncio 

1ª instância 2ª instância 

279/11 Gallo Brasil e 

Consultoria Ltda. 

Azeite gallo - Anúncio impresso 

que ilustrou a imagem do produto 

com as seguintes expressões: “O 

nosso azeite é rico. O vidro escuro é 

o segurança”. 

Alteração 

(Anexo 3) 

Não houve 

recurso. 

226/11 Caixa Econômica 

Federal 

Machado de Assis – Anúncio 

televisivo que representou o escritor 

Machado de Assis como um homem 
branco. 

Alteração 

(Anexo 4) 

Não houve 

recurso. 

48/11 Ypióca 

Agroindustrial 

Ltda. 

Ypióca: Anúncio veiculado na 

internet, em que reproduziu o rótulo 

do produto, que constava uma 

réplica de uma obra de Debret e 

Arquivamento 

(Anexo 5) 

 

Não houve 

recurso. 
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ilustrava os escravos  negros na 

época colonial. 

373/10 Primo Schincariol 

Ind. Cervejas e 

refrigerantes S/A. 

Devassa Negra: Anúncio impresso 

que ilustrava uma modelo negra em 

poses sensuais e com expressões 

que poderiam ser direcionadas tanto 

ao produto, quanto para o corpo da 

modelo, conforme descrição: “É 

pelo corpo que se reconhece a 

verdadeira negra”. 

Alteração 

(Anexo 6) 

Alteração 

(Anexo 6) 

 

265/10 

Kimberly Clark Br. 

Ind. Com. Hig. 

Ltda. 

Fralda da turma da Mônica: 

anúncio televisivo que mostrava 

quatro crianças brancas conversando 
sobre os problemas com fraldas e de 

segurança e conforto do produto 

anunciado. 

Arquivamento 

(Anexo 7) 

Arquivamento 

(Anexo 7) 

082/07 Cervejaria Kaiser 

Brasil Ltda. 

Cerveja Sol: anúncio televisivo 

retratou colegas de escritório 

cantarolando sobre o calor que 

sentiam, e saíram em direção à praia 

e consumiam o produto anunciado. 

Arquivamento 

(Anexo 8) 

Não houve 

recurso. 

077/07 Renault do Brasil 

S.A. 

Renault Mãe de santo: três 

anúncios televisivos que formavam 

a campanha de divulgação do 

produto do anunciante mostraram 

mães de santo prenunciando a 

promoção do automóvel, ou fazendo 
rituais para o homem ganhar o 

carro. 

Arquivamento. 

(Anexo 9) 

Não houve 

recurso. 

79/06 Volkswagem do 

Brasil Ltda. 

Crossfox tribo dos canibais: 

anúncio televisivo que mostrou uma 

tribo canibal do congo e, um homem 

branco apagou a fogueira dos 

tribais. Depois desse fato, o homem 

branco foi perseguido pelos tribais 

e, por último mostrou a cena do 

automóvel anunciado. 

Arquivamento 

(Anexo 10) 

Não houve 

recurso. 

27/06 Unilever Brasil 

Ltda. 

Hellmann’s canibal: campanha 

publicitária veiculado em outdoor e 

televisão. Retratava uma tribo de 
canibais e um homem branco na 

iminência em ser devorado, que 

ofereceu o molho do anunciante ao 

chefe, a tribo desistiu de devorar o 

homem prisioneiro 

Arquivamento. 

(Anexo 11) 

Não houve 

recurso. 

106/05 Grendene Sobral 

S.A. 

Melissa Loverobots: anuncio 

publicado em revista, mostrou uma 

boneca loira vestida com o calçado 

do anunciante, sendo servida por 

três robôs negros. 

Arquivamento. 

(Anexo 12) 

Não houve 

recurso. 

68/05 Assolan Industrial 

Ltda. 

Assolan: anúncio televisivo 

formado por bebês vestidos com 

perucas de esponja de aço. 

Sustação 

(Anexo 13) 

Arquivamento 

(Anexo 13) 

07/04 Embratel – 
Empresa Brasileira 

de 

Telecomunicações 

Embratel macacos cantando: 
anúncio televisivo que mostrava um 

coral de pessoas e macacos, com 

temas festivos ao ritmo de jazz. 

Arquivamento. 
(Anexo 14) 

Não houve 
recurso. 

134/04 Volkswagem do 

Brasil S.A. 

Fox braço de fora: o anúncio 

retratou diversas pessoas brancas, 

Arquivamento. 

(Anexo 15) 

Não houve 

recurso. 
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em vários lugares, todas com o 

braço bronzeado, insinuando que os 

braços dessas pessoas estavam 

apoiados na janela do veículo 

anunciado. 

314/03 Unilever Brasil 

Ltda. 

Rexona Ebony: campanha 

publicitária veiculada em revista, 

televisão e outdoor. Os modelos 

eram negros e o produto para 

voltado para essa população. Nos 

três anúncios continham a seguinte 

expressão: “Dupla paixão pede 
dupla proteção. Rexona Ebony. Para 

pele morena e negra.” 

Arquivamento. 

(Anexo 16) 

Não houve 

recurso. 

193/03 Banco do Brasil 

S.A. 

Banco do Brasil: anúncio televisivo 

mostrava várias cenas, com pessoas 

diversas em diferentes situações. A 

cena que causou reclamação foi a de 

um casal negro que comemorava o 

aniversário de uma criança branca. 

Arquivamento. 

(Anexo 17) 

Não houve 

recurso. 

184/03 Casa de Menores 

de Campinas 

Casa de Menores: anúncio 

veiculado em revista e outdoor que 

ilustrava o rosto de um menino 

negro com a seguinte oração: 

“Alguns nascem com um futuro, 

outros precisam de ajuda para 
conquistá-lo”. 

Arquivamento. 

(Anexo 18) 

Não houve 

recurso. 

154/03 SVC Jaraguá 

Comercial Ltda. 

Marabraz: dois anúncios 

televisivos: um mostrou uma mulher 

branca sendo presenteada pelos 

filhos com um sofá, e o outro, uma 

mulher negra foi presenteada pelos 

filhos com uma cozinha. 

Arquivamento. 

(Anexo 19) 

Não houve 

recurso. 

132/99 Embratel – 

Empresa Brasileira 

de 

Telecomunicações 

Embratel moça negra pede...: o 

anúncio televisivo mostrou uma 

moça negra vestida com uniforme 

de doméstica e, solicitou ao 

português o uso do telefone para 

fazer uma ligação interurbana. 
Enquanto isso, o português a 

flertava com o olhar. 

Arquivamento. 

(Anexo 20) 

Não houve 

recurso. 

229/91 Benetton Têxtil do 

Brasil  

Benetton anjinho: o anúncio 

veiculado em revista mostrava foto 

de duas meninas abraçadas, uma 

loira com cabelos cacheados, e a 

outra negra, com um penteado que 

lembrava a dois chifres. 

Sustação e 

advertência. 

(Anexo 21) 

Sustação 

(Anexo 21) 

155/90 Amazonas Produtos 

para Calçados Ltda. 

Amazonas cola de sapateiro: o 

anúncio foi publicado em revista e 

mostrava quatro crianças negras, 

com tarja preta nos olhos e, ao lado, 

a seguinte expressão: “Amazonas 
está lançando uma cola de sapateiro 

que vai fazer ela perder muitos 

fregueses”, pois anunciava a nova 

formulação que evitava o uso como 

alucinógeno. 

Arquivamento. 

(Anexo 22) 

Não houve 

recurso. 

076/90 Benetton Têxtil do 

Brasil 

Benetton amamentação: o anúncio 

foi divulgado em revista e outdoor 

Arquivamento. 

(Anexo 23) 

Não houve 

recurso. 
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em que apareciam os seios de uma 

mulher negra amamentando um 

bebê branco. 

118/88 Network Indústria e 

Comércio de 

Roupas Ltda. 

“Conforme-se: dia 12/10”: o 

anúncio foi publicado em jornal, 

formado por uma imagem de uma 

mulher negra, com vestes de 

empregada doméstica, sentada com 

os pés, boca e mãos amarrados com 

cordas. Em sua volta, crianças 

brancas, algumas segurando as 

pontas das cordas e outras fazendo 
poses. 

Sustação. 

(Anexo 24) 

Não houve 

recurso. 

94/86 GTV – Imóveis 

Grupo Técnico de 

Vendas S/C Ltda. 

“Se sua família também está 

sentindo a falta do que elas 

fazem...”: anúncio divulgado em 

jornal retratava a imagem de uma 

mulher negra, vestida com uniforme 

de doméstica e abaixo a seguinte 

oração: “Se sua família também está 

sentindo falta que elas fazem, 

procure nas págs. 160 161” 

Arquivamento. 

(Anexo 25) 

Não houve 

recurso. 

22/84 Instituto Paulista de 

Adoção 

Instituto Paulista de Adoção: o 

anúncio televisivo mostrava várias 

imagens de garotos brancos que 

desapareciam e, ao lado, a imagem 
de um único garoto negro que 

permanecia em todas as cenas. 

Enquanto passavam as cenas, o 

locutor dizia: “Alguns menores 

definitivamente abandonados são 

adotados. Alguns menores 

definitivamente abandonados são 

ainda mais abandonados do que os 

outros. Por problemas de idade, 

raciais ou de saúde, eles nunca são 

lembrados no momento da adoção”. 

Arquivamento. 

(Anexo 26) 

Não houve 

recurso. 

Total: 24 processos éticos. Fonte: CONAR e elaboração da Autora. 

 

Dos casos condenados, 1 caso teve votação unânime e 5 casos foram decididos por 

maioria de votos. Entre os casos arquivados, 14 tiveram votação unânime, 3 a votação foi por 

maioria de votos e 1 caso a decisão foi monocrática, pois o procedimento foi o investigatório, 

não tendo votação colegiada, ou seja, o Presidente do CONAR determinou o arquivamento do 

processo, segundo os argumentos do relator, de acordo com o detalhamento desse rito 

processual, conforme capítulo 4.3. desse trabalho. 

As penalidades recomendadas pelo CONAR foram de três tipos: em 3 casos foi 

decidido pela alteração, em 2 a sustação e em 1 caso foi determinado a sustação cumulado 

com a advertência. Nos casos em que não foi verificada a infração ética publicitária, o órgão 

decidiu pelo arquivamento do procedimento. 
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Os processos selecionados foram iniciados entre 1984 a 2011, o menor tempo de 

julgamento em 1ª instância foi de 24 dias e o maior foi de 4 meses. Já os julgados recursais 

demoraram de 2 a 3 meses. 

Entre as decisões de arquivamentos e condenações, em 4 casos inconformados 

apresentaram recurso ordinário, a fim de reverter a decisão: 3 casos condenados pelo CONAR 

recorreram da decisão, interpostos por agências e anunciantes e, dos arquivamentos, apenas 1 

caso teve recurso, promovido pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial - 

SEPPIR. 

Vale destacar que, os legitimados para a interposição do recurso ordinário são as 

partes, o Diretor Executivo do CONAR e o Presidente da Câmara, segundo disposição do art. 

41, parágrafo único, do RICE. (CONAR 
C
, 2012). 

 

 

5.3. As reclamações  

 

 

Dos casos estudados, a maioria das reclamações chegou ao CONAR por email, por 

preenchimento em formulário próprio disponibilizado no sítio eletrônico do órgão. 

Observamos o contato feito pelo consumidor por carta, nos processos antes de 1991. Cabe 

enfatizar que, algumas dessas reclamações foram selecionadas, porque no campo de 

preenchimento “motivo da queixa”, alguns desses emails constavam “propaganda racista”, ou 

“propaganda preconceituosa” entre outros. 

Já os órgãos estatais e movimentos sociais preferiram ingressar com as reclamações 

por meio de ofícios ou telegrama fonado. Somente num caso não houve a manifestação 

externa ao CONAR, pois foi iniciado exclusivamente pelo próprio órgão. 

Com base na observação das reclamações, identificamos 9 temas que motivaram a 

ação dos reclamantes, foram os seguintes: (i) relação de trabalho, (ii) referência escravocrata, 

(iii) referência animalesca ou selvagem, (iv) crianças abandonadas ou delinquentes, (v) 

religião, (vi) higiene, (vii) família inter-racial, (viii) a comparação entre o produto e as 

características físicas humanas e (ix) ausência de representatividade negra. A seguir 

detalhamos os casos e os temas citados. 
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i. Relação de trabalho: Nesse tópico identificamos 5 processos, os homens 

foram retratados como segurança e vendedor de praia e as mulheres nos serviços domésticos. 

As reclamações se localizaram sobre o tipo de trabalho representado pelos negros, porque 

mostraram os negros em trabalhos subalternos e que exigem pouca qualificação, assim, 

segundo as reclamações, os anúncios reiteram e exploram estereótipos raciais.  

Os casos relacionados nesse tópico foram os seguintes: “Azeite Gallo”, “Conforme-

se dia 12/10”, “Cerveja Sol”, “Embratel moça negra pede” e “Se sua família também está 

sentindo a falta do que elas fazem”. Dentre eles, os dois primeiros casos citados foram 

condenados pelo CONAR. Já os demais, foram arquivados devido à ausência de violação ao 

CBARP, ou seja, essa decisão foi equivalente à absolvição dos representados. 

 

ii. Referência escravocrata: em 3 anúncios ocorreu a menção dessa temática, são 

eles: “Ypióca”, “Melissa Loverobots” e “Benetton amamentação”.  

Os consumidores consideraram esses anúncios ofensivos, porque retratou e difundiu 

o negro como servil e submisso, como ser inferior. Citamos um trecho de uma das 

reclamações: 

 

Andei lendo que essa mesma propaganda circulou na Europa anteriormente, onde foi 
motivo de protesto por parte da Comunidade Negra. 

Pergunto: POR QUAIS RAZÕES A BENETTON NOS FARIA ENGULIR GOELA 

ABAIXOA MESMA PROPAGANDA, SE CONSIDERARMOS QUE AQUI A 

ESCRAVIDÃO NEGRA FOI REALMENTE MARCANTE, E QUE 

CONSEQUENTEMENTE OS MOTIVOS PARA PROTESTO SERIAM MUITO 

MAIORES? (fls.2, retirado do caso “Benetton amamentação”) 

 

 

No tocante às decisões do CONAR, em nenhum dos casos houve condenação, em 

outras palavras, o CONAR não visualizou nenhuma infração ética nesses casos, tendo sido 

arquivados. 

 

iii. Referência animalesca ou selvagem: nesse item agrupamos 3 processos: o 

“Crossfox tribo dos canibais”, Hellmann’s canibal’ e o “Embratel macacos cantando”. Os 

consumidores consideraram esses anúncios racistas, porque transmitiram a imagem dos 

negros como arcaicos, ou uma categoria sub-humana, ou animais realizando condutas 

humanas. Destacamos um trecho dessas reclamações: 
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“[...] Essa propaganda desrespeita a população negra não só por colocar os negros como 

canibais, i.e., ao cristalizar imagens que mostram o negro como incapaz de civilização, 

primitivo, etc.” (retirado do caso “Crossfox tribo dos canibais”). 

 

Vale mencionar que, em nenhum desses casos ocorreu qualquer tipo de penalidade, 

ou seja, o CONAR não visualizou como violação à ética publicitária. Dessa maneira, esses 

casos foram arquivados. 

 

iv. Crianças abandonadas ou delinquentes – Encontramos três casos que 

trataram desse tema: “Casa de menores”, “Amazonas cola de sapateiro” e o “Instituto Paulista 

de Adoção”. Sob o ponto de vista dos consumidores, esses anúncios foram ofensivos, pois 

relacionou a criança negra como ser marginalizado, excluído, carente e vulnerável ao uso de 

drogas. Mencionamos um dos trechos: 

 

“A referida peça de publicidade/divulgação reforça a idéia de que o negro já nasce 

sem qualquer perspectiva de futuro e associa a sua raça/etnia a coisas negativas” (retirado do 

caso “Casa de Menores”). 

 

Os casos “Casa de menores” e o “Instituto Paulista de Adoção” trataram nos 

anúncios a questão da exclusão social das crianças abandonadas que, por sua vez, foram 

representadas por crianças negras, assim, observamos que esse grupo foi estigmatizado pela 

inferioridade social e pela pobreza. Já o caso “Amazonas cola de sapateiro” ocorreu a 

associação de dois estigmas, o da pobreza e abandono, acrescido ao da delinquência, no caso, 

a associação ao uso da cola de sapateiro como alucinógeno.  

A decisão do órgão autorregulamentador não considerou nenhum desses anúncios 

como violadores da ética publicitária, tendo sido arquivados. 

 

v. Religião de matriz africana. Em dois casos os consumidores identificaram 

desrespeito à religião de matriz africana: o caso “Renault Mãe de santo”e o caso “Crossfox 

tribo dos canibais”. As reclamações relataram que os anúncios foram discriminatórios, porque 

mostraram elementos religiosos e culturais de forma jocosa, citamos um trecho do primeiro 

caso: 
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[...] preconceituosa e ofensiva a campanha da empresa Renault, que utiliza 

elementos das religiões afro-brasileiras de modo depreciativo. Na qualidade de 

adepto da umbanda, me senti aviltado ao ver elementos da minha religião sendo 

ridicularizados (Retirado do caso “Renault Mãe de santo”, fls. 16). 
 

 

Comparando as reclamações e os insultos, percebemos que os ofendidos sentiram-se 

inferiorizados e desvalorizados na sua cultura e religião. 

O CONAR em ambos os casos não considerou esses anúncios como violadores da 

ética publicitária, arquivando os processos. 

 

vi. Higiene – O processo ético tratou dessa questão, o caso “Rexona Ebony”. As 

reclamações afirmaram que o anúncio foi ofensivo por duas razões: (i) tende a ocasionar a 

segregação racial, por ter criado um produto para determinada raça e, (ii) por esse produto 

conter uma acentuada formulação contra cheiro, uma vez que os negros transpiram e emitem 

mais odores. Transcrevemos um trecho para elucidar o repúdio dos consumidores: 

 

“Segregação racial (negros precisam de duas vezes mais proteção contra odor, 

equivale dizer que negros são mais fedidos. Todos não pertencem à raça humana? Então os 

odores são equivalentes?)” (fls.2). 

 

O CONAR não considerou o anúncio ofensivo à ética publicitária e por isso arquivou 

o processo ético. 

 

vii. Família Interracial – Houve uma reclamação a um anúncio, o caso “Banco do 

Brasil”, que considerou ofensivo a retratação do casal de negros numa festa de aniversário, 

com uma criança branca. Abaixo citamos o email completo: 

 

Motivo da queixa: preconceito. O anúncio do Banco do Brasil apresenta um casal de 

negros fazendo uma festa de aniversário para o filho. É no mínimo insultante. Sou 

branco alemão, português, índio, negro e negro. Isso mesmo. Negro e negro. Por 

parte de pai e mãe. Por favor, prestem atenção. (fls.2) 

 

 

Conforme o trecho acima, percebemos que o casal negro não mereceu a aparição no 

anúncio, assim observamos que a reivindicação se aplicou a composição racial dos membros, 

enquanto entes familiares. Em outras palavras, para o consumidor, o casal negro não deveria 

ter contracenado. 
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Nesse caso, o CONAR decidiu pelo arquivamento, porque não encontrou nenhuma 

infração ética, inclusive houve o elogio do relator, devido à escolha dos atores negros, pois 

afirmou a baixa representatividade dos negros nos anúncios publicitários. 

 

viii. Comparação entre o produto e as características físicas – constatamos dois 

processos que tiveram anúncios que associaram o produto com as partes do corpo, 

explicitamos separadamente cada caso: 

 Caso “Devassa Negra”: esse anúncio usou de termos sensualizados, da  

imagem do corpo da mulher e o comparou à cerveja escura. Esse caso foi condenado em 1ª e 

2ª instância. 

  Caso “Assolan”: esse anúncio mostrou bebês vestidos com perucas de esponja 

de aço. Em 1ª instância foi condenado pelo CONAR, mas em 2ª instância, o anúncio foi 

arquivado, o que equivale à absolvição, pois não foi considerada infração ética. 

 

ix. Ausência de representatividade negra: os processos que trataram desse tema 

foram três (3): o caso “Fralda da Turma da Mônica”, o caso “Fox braço de fora” e o caso 

“Machado de Assis”. A reivindicação no primeiro e no segundo caso era a ausência de negros 

no anúncio, já o terceiro caso, a reclamação consistia na falsa retratação de uma personalidade 

brasileira – o ilustre escritor Machado de Assis, como uma pessoa branca. A seguir, 

destacamos um trecho de uma dessas indagações: 

 

“[...] com os braços de fora do carro, ainda demonstram que somente pessoas brancas 

(como todas) que aparecem no comercial são privilegiados de terem um Fox Volksvagem 

lindas famílias de loiros, ruivos...” (retirado do caso “Fox braço de fora”, fls.4). 

 

Dessa forma, constatamos que os reclamantes se sentiam ignorados nesses anúncios, 

ou seja, essas propagandas pouco identificavam ou correspondiam os negros como potenciais 

consumidores, pois essas peças publicitárias deixavam de veicular pessoas negras ou 

ocultavam essas características em seus anúncios. 

Em relação às decisões, somente o caso “Machado de Assis” houve a condenação, 

mas não por discriminação racial, por outra infração ética, conforme detalhado no capítulo 

5.6.3. Destacamos que a própria anunciante reconheceu o erro e corrigiu a peça publicitária, 

substituindo o ator que representou o escritor homenageado antes da decisão do CONAR. 
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Quanto aos outros casos, o “Fralda da Turma da Mônica” foi arquivado, pois o CONAR não 

visualizou nenhuma infração ética, e o caso “Fox braço de fora” não houve julgamento sobre 

a presença unânime de pessoas negras no anúncio. 

Conforme os dois temas especificados acima: “a relação de trabalho” e “ausência de 

representatividade negra”, verificou-se que a discriminação racial esteve imbricada à 

hierarquia social. Isto é, a cor dos indivíduos foi associada à determinada classe social, a fim 

de naturalizar os lugares dos negros em certos espaços (GUIMARÃES, 2005, p.27). 

Segundo Guimarães (2005, p.152-153), essa hierarquização social esteve latente no 

Brasil Império e à medida que os mestiços, que se mobilizaram no estrato social, eram vistos 

como brancos. Assim, podemos compreender a equivocada retratação do Machado de Assis: 

atribuiu-se o talento do escritor naturalmente aos brancos. 

As demais temáticas tratadas no item (ii) ao (vi) corresponderam às ofensas 

mapeadas por um estudo realizado por Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, intitulado como 

“O insulto racial: as ofensas verbais registradas em queixas de discriminação”. O autor 

identificou quais foram os insultos usados pelos ofensores e quais foram registrados na 

delegacia de Crimes Raciais de São Paulo, entre maio de 1997 e abril de 1998. Guimarães 

(2012) identificou diversos estigmas de inferioridade social, dentre os quais destacamos a 

situação escravagista, a referência selvagem e animalesca, ao uso ou comercialização de 

entorpecentes e ausência de higiene. 

O tema “família interracial” não apareceu no estudo de Guimarães, porém 

percebemos que a ofensa ocorreu devido ao lugar que o casal negro ocupava, ou seja, esses 

indivíduos ilustraram lugares que supostamente não lhes pertencem. Nesse sentido, 

encontramos na pesquisa de Guimarães (2012) algumas ofensas que “evocam tentativas de 

inversão da hierarquia social considerada natural, pois são usados para afirmar que tais 

pessoas querem usurpar uma posição que não é sua. [...]”. 

Quanto ao tema (viii), a pesquisa de Guimarães não captou ofensas direcionadas às 

características físicas dos negros, porém enfatizou que tais práticas são recorrentes em ditados 

populares e nas canções (GUIMARÃES, 2012). 

 

 

5.4. As espécies de mídia 
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Os tipos de veículos de comunicação utilizados pelos anúncios publicitários 

representados foram televisão, revista, jornal, internet e outdoor. 

A maioria dos anúncios foi veiculado por mídia televisiva, num total de 14, em 

revista foram divulgados 8 anúncios, em outdoor foram conduzidos 4 anúncios e em jornal e 

internet, 1 anúncio publicado. 

Com relação ao número e condenações, os anúncios televisivos tiveram 2 

condenações (“Machado de Assis” e “Assolan”), a última tendo sido convertida em 2ª 

instância. As peça publicitárias transmitidas por revista tiveram 3 condenações (“Azeite 

Gallo”, “Conforme-se dia 12/10” e a “Devassa Negra”). Já os anúncios veiculados por 

outdoor receberam uma condenação (“Benetton anjinho”). Proporcionalmente, os anúncios 

difundidos por revista receberam mais condenações, representando 50%, as peças televisivas 

receberam 33,33% de condenações e os anúncios em outdoor foram penalizados em 16,66%. 

 

 

5.5. Os agentes envolvidos nos processos éticos 

 

 

5.5.1. Iniciativa das representações 

 

 

Relacionamos os processos em quatro grupos, conforme a identificação dos autores 

das representações, são eles: (i) os consumidores, (ii) organismos estatais, (iii) os movimentos 

sociais, e o (iv) CONAR (como incentivador isolado). Cabe enfatizar que há processos que 

receberam dois ou mais autores, ou seja, houve representações tanto de consumidores e de 

órgãos estatais, por exemplo. Passamos os detalhes da formação de cada grupo: 

 

i. Consumidor – a maioria dos processos (total de 16) foi representada por 

manifestações dos consumidores. No caso “Fox braço de fora” uma consumidora questionou 

sobre a presença unânime de atores brancos no anúncio. No entanto, esse questionamento foi 

ignorado na peça de representação e no voto, ou seja, a decisão do CONAR não julgou sobre 

a incidência da discriminação racial, somente averiguou a ocorrência da infração de trânsito. 

Em 4 processos (“Azeite Gallo”, “Devassa Negra”, “Assolan”, “Benetton anjinho”) 

houve algum tipo de condenação, isto é, ocorreu alguma penalidade prevista no art. 50 do 
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CBARP; e 11 processos (“Ypióca”, “Renault mãe de santo”, “Crossfox tribo dos simbas”, 

“Hellmann’s canibal”, “Embratel macacos cantando”, “Melissa loverobots”, “Rexona 

Ebony”, “Banco do Brasil”, “Marabraz”, “Embratel moça negra pede...” e “Benetton 

amamentação”) foram arquivados, isto é, o CONAR não visualizou nenhuma violação à ética 

publicitária, no tocante ao art.20 do CBARP. 

 

ii. Organismos Estatais – 8 casos tiveram a interferência dessas organizações, 

em diversas fases processuais. A maioria desses órgãos iniciaram os procedimentos éticos, 

num total de 6, são eles: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, 

Ministério Público da Bahia, as Câmaras de São Paulo e São José dos Campos, a Secretaria 

do Governo do Estado de São Paulo e pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos 

Negros do Rio de Janeiro – COMDINE. Já os outros órgãos se manifestaram após a decisão 

do CONAR, como o Ministério Público da Bahia, no caso “Melissa loverobots” e o Instituto 

Racial e Ambiental – IARA, no caso “Fralda da turma da Mônica”. Três órgãos (Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, Ministério Público da Bahia e a Câmara 

de São Paulo) provocaram o início de 6 processos, cada órgão atuou em 2 processos, são eles: 

“Machado de Assis”, “Fralda da turma da Mônica”, “Cerveja Sol”, “Melissa loverobots”, 

“Benetton anjinho” e “Amazonas cola de sapateiro”, respectivamente. 

Nos outros 2 processos, houve a manifestação de 2 órgãos, uma participação em cada 

processo: 

 Caso “Assolan”: Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros do 

Rio de Janeiro – COMDINE; 

 Caso “Se sua família também está sentindo a falta do que elas fazem...”: 

Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. 

Desse grupo de 8 processos, 3 receberam algum tipo de penalidade (“Machado de 

Assis”, “Assolan” e “Benetton anjinho”) e 5 foram arquivados (“Fralda da turma da Mônica”, 

“Cerveja sol”, “Melissa loverobots”, “Amazonas cola de sapateiro”, “Se sua família está 

sentindo falta...”). 

 

iii. Movimento sociais – agrupamos 5 processos que apresentaram início através 

da provocação desses movimentos. O que teve a maior frequência foi o Movimento Negro 

Unificado – MNU em dois processos, “Casa de Menores” e “Embratel moça negra pede...”, já 

os outros movimentos iniciaram uma única vez, são eles: 
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a.  Fala Preta e Centro de Pesquisa Resgate e Preservações de Tradições 

Afrodescendentes – AfricaNAmente, no processo “Assolan”;  

b. a Fundação de Umbanda, no processo “Renault mãe de santo” e o S.O.S 

Racismo, no processo “Conforme-se dia 12/10”. 

O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA se manifestou no caso “Fralda 

da turma da Mônica” após a decisão de arquivamento em 2ª instância, demonstrando o seu 

inconformismo com essa decisão. 

Os processos que receberam algum tipo de penalidade do CONAR foram os casos 

“Assolan” e o “Conforme-se dia 12/10”, já os demais foram arquivados, isto é, o órgão não 

encontrou nenhuma infração ética. 

 

iv. O CONAR – Diferentes dos outros casos, somente 1 processo foi instaurado 

exclusivamente pelo órgão autorregulamentador: o “Instituto Paulista de Adoção”. O 

procedimento adotado pelo CONAR foi o investigatório, conforme detalhado no capítulo 4.3., 

ao contrário dos demais que seguiram o rito contencioso. O CONAR decidiu pelo 

arquivamento, por não vislumbrar a violação do art. 20 do CBARP. 

 

 

5.5.2. Os Anunciantes 

 

 

Em 24 processos éticos estudados, encontramos 20 anunciantes representados. 

Desses anunciantes, 4 estão presentes em 2 casos distintos, são eles: Volkswagem do Brasil 

Ltda., Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações, Unilever Brasil Ltda. e Benetton 

Têxtil do Brasil. 

Em relação às condenações, 6 anunciantes receberam algum tipo de condenação, 

citamos: (i) Gallo Brasil e Consultoria Ltda., (ii) Caixa Econômica Federal, (iii) Assolan 

Industrial Ltda., (iv) Primo Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes S/A, (v) Benetton 

Têxtil do Brasil e (vi) Network Indústria e Comércio de Roupas Ltda. Desses, 3 ingressaram 

com recurso a fim de reverter a penalidade imposta, entre (iii) ao (v), e o recurso que obteve 

mudança para arquivamento foi o da Assolan Industrial Ltda., já a Benetton Têxtil do Brasil 

teve mudança parcial, retirado apenas a sustação do anúncio e o Primo Schincariol Ind. de 
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Cervejas e Refrigerantes S/A não teve êxito no recurso, tendo sido mantida a penalidade 

integralmente: a alteração do anúncio. 

Já os anunciantes que tiveram seus processos arquivados totalizaram em 14 casos, 

quais sejam:  

1) Kimberly Clark Br. Ind. Com. Hig. Ltda.; 

2) Cervejaria Kaiser Brasil S/A.; 

3) Renault do Brasil S.A.; 

4) Volkswagem do Brasil Ltda.; 

5) Unilever Brasil Ltda.; 

6) Grendene Sobral S/A; 

7) Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações; 

8) Banco do Brasil S/A; 

9) Casa de Menores de Campinas; 

10) SVC Jaraguá Comercial Ltda.; 

11) Amazonas Produtos para Calçados Ltda.; 

12) GTV – Imóveis Grupo Técnico de Vendas S/C Ltda.; 

13) Instituto Paulista de Adoção; 

14) Benetton Têxtil do Brasil. 

 

Desses casos, apenas uma teve recurso movido pela reclamante SEPPIR em face da 

Kimberly Clark Br. Ind. Com. Hig. Ltda. O recurso confirmou a decisão de primeira 

instância, o arquivamento, que equivale à ausência de infração ética. 

Observamos que, os anunciantes que tiveram mais reclamações sofreram menos 

condenações, em relação aos que tiveram apenas uma. O único anunciante que recebeu algum 

tipo de penalidade nesse grupo foi a Benetton Têxtil do Brasil. O quadro demonstrativo dos 

anunciantes e respectivos casos se encontra no Quadro 4. Tabela geral dos processos éticos do 

CONAR. 

 

 

5.5.3. As Agências 
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Do total de processos estudados, localizamos 16 agências representadas. Algumas 

agências foram representadas com alguma frequência em casos distintos, os quais 

mencionamos: (i) ALMAP/BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. em 4 casos; (ii) 

Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda. ou Lowe Ltda., pois apresentou alteração na 

sua denominação, em 2 casos; (iii) Oglivy Brasil Comunicações Ltda., em 2 casos e a (iv) J. 

Walter Thompson Publicidade Ltda., em 2 casos. 

No que se referem às condenações, entre as agências com reiteradas representações, 

3 receberam alguma forma de condenação: a ALMAP/BBDO Publicidade e Comunicações 

Ltda. e a Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda. ou Lowe Ltda. receberam a pena de 

alteração, e a J. Walter Thompson Publicidade Ltda. sofreu a pena de sustação e advertência. 

Dessas decisões, apenas a última recorreu e conseguiu somente a eliminação da advertência. 

Já a agência Oglivy Brasil Comunicações Ltda. foi representada em 2 casos distintos e não 

recebeu nenhuma penalidade, ou seja, os casos tinham sido arquivados. 

Já as agências que tiveram apenas uma representação foram contabilizadas 12, dentre 

essas, 3 agências receberam alguma penalidade: a Agência Mood de Comunicação Integrada 

Ltda. sofreu a pena de alteração, a África São Paulo Publicidade Ltda., a pena de sustação e a 

Claroscuro Publicidade e Promoções Ltda. foi penalizada por sustação do anúncio. 

Inconformadas, as duas primeiras agências recorreram, porém a primeira não houve mudança, 

tendo permanecido a penalidade imposta, e a segunda conseguiu o arquivamento da 

representação. 

As agências que tiveram seus processos arquivados e que tiveram apenas uma 

representação totalizaram 8, citamos: 

1. Fisher América Comunicação Total Ltda.; 

2. Neogama BBH; 

3. DNA Propaganda Ltda.; 

4. 3.2. Publicidade e Com. S/C Ltda.; 

5. Hause Propaganda e Publicidade Ltda.; 

6. Carillo Pastore Euro RSCG Com. Ltda.; 

7. MBA – Propaganda Ltda.; 

8. Young & Rubicam do Brasil Ltda. 

 

Abaixo, sintetizamos num quadro as agências e as suas devidas representações: 
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Quadro5. Total de Agências representadas 

Agências Denominação do caso 

ALMAP/BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. Azeite gallo; 
Crossfox tribo dos canibais; 

Embratel macacos cantando; 

Fox braço de fora. 

Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda. ou 

Lowe Ltda. 

Machado de Assis; 

Rexona Ebony; 

Agência Mood de Comunicação Integrada Ltda. Devassa Negra. 

Oglivy Brasil Comunicações Ltda. Fralda da turma da Mônica; 

Hellmann’s canibal 

Fisher América Comunicação Total Ltda. Cerveja Sol 

Neogama BBH Renault Mãe de santo 

W/Brasil Publicidade Ltda. Melissa loverobots; 

Amazonas cola de Sapateiro. 

África São Paulo Publicidade Ltda. Assolan 

DNA Propaganda Ltda. Banco do Brasil 

3.2. Publicidade e Com. S/C Ltda. Casa de Menores 

Hause Propaganda e Publicidade Ltda. Marabraz 

Carillo Pastore Euro RSCG Com. Ltda. Embratel moça negra pede... 

J. Walter Thompson Publicidade Ltda. Benetton amamentação; 

Benetton anjinho. 

Claroscuro Publicidade e Promoções Ltda. Conforme-se: dia 12/10 

MBA – Propaganda Ltda. Se sua família também está sentindo a falta do que elas 

fazem... 

Young & Rubicam do Brasil Ltda. Instituto Paulista de Adoção 

Total: 16 agências. Fonte: CONAR e elaboração da Autora. 

 

 

5.6. Os argumentos presentes nos processos éticos 

 

 

5.6.1. Argumentos de defesa apresentados em 1ª e 2ª instância 

 

 

Nos casos analisados foram identificados 32 tipos de argumentos de defesa para 

impedir alguma penalidade do CONAR. Foram estudadas todas as peças de defesa em 1ª e 2ª 

instância, ou seja, o primeiro contato das agências e anunciantes e as peças recursais 

apresentadas pelas agências e anunciantes. Exceto um processo que não foi agrupado nessa 

etapa, o caso “Instituto Paulista de Adoção”, pois o procedimento instaurado foi o 

investigatório, que não há intimação das partes e tampouco interposição de peça de defesa, 

conforme detalhado no capítulo 4.3. Segue um trecho do parecer fundamentando o 

arquivamento desse caso: 
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Então, repetimos, o anúncio não é preconceituoso. 

Denuncia, como polichinelo com o seu segredo, que a sociedade é discriminatória. 
Arranha o verniz de muita gente que teima em preservar as aparências (caso 

“Instituto Paulista de Adoção”, fls. 9). 

 

 

Os argumentos que tiveram alegações frequentes foram os seguintes: 

 

1. A atribuição de preconceito ao autor da representação: em 10 casos 

estudados (“Devassa Negra”, “Fralda da turma da Mônica”, “Embratel macacos cantando”, 

“Banco do Brasil”, “Marabraz”, “Embratel moça negra pede...”, “Benetton anjinho”, 

“Benetton amamentação”, “Conforme-se dia 12/10”, e “Se sua família também está sentindo a 

falta do que elas fazem...”), conforme nomeação do Quadro 4. Tabela geral dos processos 

éticos do CONAR, no capítulo 5.1. Esse tipo de argumento defensivo afirmou que a prática de 

preconceito e discriminação era dos reclamantes que o visualizaram. Citamos alguns 

exemplos: 

 

“Discriminatório e preconceituoso é achar que o negro está sempre perseguindo e 

tratando de maneira diferente, quando não está. O preconceito muitas vezes, está somente 

na cabeça de quem vê uma propaganda ou peça criativa qualquer.” (retirado do caso 

“Devassa Negra”, fls. 113). 

 

“Sendo assim, entendem as Requeridas que a discriminação apontada está na 

telespectadora que visualizou o comercial de forma racista, sem qualquer razão para tal.” 

(retirado do caso “Marabraz”, fls. 13). 

 

Os casos “Fralda da turma da Mônica” e “Benetton anjinho” repetiram esse 

argumento na fase recursal, ambos afirmaram que o motivo das reclamações foram subjetivos 

e, por isso imputaram aos reclamantes essa interpretação. Já o segundo caso acrescentou que 

tais interpretações não podem limitar a liberdade de expressão, conforme destaque a seguir: 

 

“Toda pessoa pode se expressar como bem entender. Porém, argumentos subjetivos, 

exclusivamente, não podem cercear a liberdade de expressão.” (retirado do caso “Benetton 

anjinho”). 
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2. Reputação do CONAR e dos reclamados, combinados com elogios de 

outros veículos e pessoas. Essa afirmação apareceu em 9 casos (“Devassa Negra”, “Fralda da 

turma da Mônica”, “Ypióca”, “Hellmann’s canibal”, “Assolan”, “Rexona Ebony”, “Casa de 

Menores”, “Benetton anjinho” e “Benetton amamentação”). Os representados, ora agências e 

anunciantes, relataram sobre a sua tradição no mercado, indicações dos anos de atividade 

comercial e atividade assistencial ou filantrópica, a ausência de reclamações perante o órgão 

autorregulamentador, depoimentos de publicitários, atores negros e menção de premiações 

internacionais. Citamos alguns trechos: 

 

A Kimberly-Clark atua no mercado há mais de 10 anos, onde tem ganho posições de 
liderança em razão de seus produtos de alta qualidade e performance, bem como todo o seu 

respeito aos seus consumidores, ao comportamento ético e documprimento (sic) ético à 

legislação em vigor (retirado do caso “Fralda da turma da Mônica”, fls.24). 

 

 

“[...] Muito pelo contrário, a empresa Ypióca ao longo de seus 165 anos de existência, 

tem construído uma história sólida de identidade com o povo brasileiro de todas as etnias, 

não fazendo qualquer diferenciação em razão da raça ou etnia.” (retirado do caso 

“Ypióca”). 

 

O caso “Benetton anjinho” utilizou essa argumentação em várias partes da peça 

recursal, de maneiras distintas, ora indicando que o órgão não deveria julgar questões 

subjetivas, porque resultaram de sentimentos pessoais e tais ideias podem ser usadas com fins 

eleitorais, ou afirmando que o anúncio atacado foi uma das mais premiadas da anunciante. 

 

3. A alegação de ausência de dolo/ intenção/ objetivo ou propósito 

discriminatório, foram frequentes em 9 casos (“Machado de Assis”, “Devassa Negra”, 

“Ypióca”, “Cerveja Sol”, “Renault mãe de santo”, “Banco do Brasil”, “Embratel moça negra 

pede...” e “Benetton anjinho”). As defesas atestaram que os representados não tiveram a meta 

da prática discriminatória ou preconceituosa, acrescentaram que o objetivo do anúncio era 

para a divulgação do produto e, para a caracterização desses crimes raciais, a legislação exige 

a conduta dolosa. 

 

A requerente tem a convicção inabalável de que, ao ser veiculado o anúncio, nem de 

longe houve o objetivo da prática do racismo. Ao contrário, como se demonstrou e 

provou à saciedade (sic), buscou-se a aproximação das raças, a integração dos seres - 

Segundo caderno p. humanos, independentemente de sua raça, expressando tais 
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valores éticos, através da linguagem universal de variadas cores (“Benetton anjinho” 

- processo 229/90, fls.36). 

 

 

Novamente o caso “Benetton anjinho”, em fase recursal, suscitou a ausência da ação 

consciente, com a finalidade racista ou discriminatória e, para comprovar esse 

posicionamento, citou outros anúncios: 

 

Como se vê do contexto dos seis temas, que compuseram essa campanha da 

Benetton, não seria legítimo pinçar-se uma das peças, exibindo-as fora do contexto 

em que está realmente situada, para acusar-se a anunciante de praticar com ela, 

justamente o oposto do que foi a sua intenção, ou seja, atribuir-lhe a intenção da 

manifestação do racismo, da discriminação e do preconceito quando o moveu seu 

autor foi a aproximação das raças e o rompimento das barreiras que as separam 

(retirado do processo n° 229/91, caso “Benetton anjinho”, 2° vol., fls.304). 

 

 

4. A presença do negro no anúncio comprovou a ausência de discriminação. 

Esse argumento foi recorrente em 7 casos (“Devassa Negra”, “Cerveja Sol”, “Assolan”, 

“Rexona Ebony”, “Banco do Brasil”, “Conforme-se: dia 12/10”, “Benetton anjinho”). 

Disseram que a presença do negro no anúncio representava a composição miscigenada do 

povo brasileiro, ou exaltação ou homenagem ao negro. Em alguns casos, contrastaram o seu 

anúncio com outros, a fim de ilustrar a ausência do negro na maioria das peças publicitárias, 

citamos: 

 

“Aliás, frise-se, que poucas são as propagandas de cerveja com pessoas negras, o que 

demonstra que não houve discriminação alguma, ao contrário, houve sim uma homenagem à 

mulher negra.” (retirado do caso “Devassa Negra”- processo n° 373/2010, Fls. 112). 

 

“Racismo seria não admiti-la no anúncio por ser negra, embora com a qualificação 

para o desempenho objetivado.” (retirado do caso “Conforme-se: dia 12/10”, Fls.13). 

 

Constatamos a reiteração desse argumento em fase recursal em dois casos: “Fralda 

da turma da Mônica” e “Benetton anjinho”. Os representados solicitaram aos julgadores do 

CONAR para que considerassem os seus anúncios anteriores, pois retrataram atores negros, o 

que demonstrou respeito à legislação e respeito entre as minorias. 

 



 
 

67 
 

5. Alegação da inexistência da prática discriminatória através da produção 

de outros anúncios. Nesse item, as defesas indicaram outros anúncios já produzidos e 

vinculados com a temática questionada, ou outros assuntos. Essa argumentação foi frequente 

em 5 casos, conforme explicação a seguir: 

 Caso “Machado de Assis”. Nesse caso, a defesa apontou outros anúncios com 

temáticas voltadas para a tolerância, à diversidade e a promoção do bem comum, para afirmar 

a inexistência de discriminação. Assim, a defesa citou genericamente outros anúncios de 

apoio aos esportes e às mulheres. 

 Caso “Fralda da turma da Mônica”. Já nesse caso, a defesa juntou a fotografia 

do anúncio anterior da anunciante, em que um bebê negro atuava vestido com o produto. 

 Caso “Renault mãe de santo”. Essa defesa usou a mesma estratégia, porém 

exemplificou os anúncios de outros anunciantes, que usaram elementos religiosos sem 

ofender a crença, como o ‘São Longuinho para o Guia Mais’ e ‘São nunca para a Ford’. 

 Caso “Melissa loverobots”. A defesa argumentou utilizando outra imagem da 

mesma campanha, que mostrava uma boneca negra sentada no colo de um robô branco. Essa 

imagem era inversa ao anúncio questionado, que mostrava uma boneca loira servida por robôs 

negros. Com essa imagem, o anunciante disse que a representação de escravo passada na 

campanha era com objetivo sexual, e não por motivo da cor da pele. 

 Caso “Casa de Menores”. O anunciante juntou imagens de suas peças 

publicitárias anteriores que mostravam crianças brancas e negras, pois a instituição acolhia 

crianças de diferentes raças, para afastar a imputação do racismo e da discriminação racial. 

 

6. Ausência de diferenciação entre brancos e negros. Esse tópico tratou das 

argumentações que afirmaram que não houve a retratação de tratamento modificado ou 

variado dos atores negros e brancos, ou seja, o anúncio mostrou negros e brancos em situação 

idêntica ou equivalente. Esse linha argumentativa foi frequente em 5 casos: “Devassa negra”, 

“Assolan”, “Rexona Ebony”, “Amazonas cola de sapateiro” e “Benetton amamentação”. 

Transcrevemos um trecho: 

 

Para espancar de vez a imputação feita pelo D. vereador paulistano, de que o 

anúncio estaria “discriminando” as crianças negras, pois apresenta somente crianças 

negras, pretendendo fazer entender que só estas se drogam com cola de sapateiro, 

requer-se a juntada do material publicitário, onde se vê, CLARAMENTE, que 

CINCO CRIANÇAS, todas com tarjas nos olhos, a fim de que não sejam 

identificadas, sendo três delas de cor negra; uma delas parda e a outra branca. 

(retirado do caso “Amazonas cola de sapateiro”, processo n° 155/90, fls. 12) 
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No caso “Devassa negra”, em fase recursal, os representados disseram que não houve 

diferença de tratamento entre as diferentes atrizes, pois em outro anúncio, uma personalidade 

renomada e loira foi retratada da mesma maneira. Destacamos o trecho abaixo: 

 

A representação é baseada na acusação da discriminação e o próprio voto demonstra 

que não houve discriminação alguma, tanto que a modelo negra do anúncio é 

retratada do mesmo modo que os anúncios das marcas retrataram a bilionária e 

branca Paris Hilton. (fls.168) 

 

 

No recurso do caso “Benetton anjinho”, a afirmação foi no sentido de comprovar o 

tratamento igualitário entre os atores negros e brancos que estrelaram em outros anúncios e 

exemplificaram dois anúncios de 1989, o primeiro mostrava uma negra amamentando um 

bebê branco e o segundo que exibiam dois homens unidos por uma algema, um deles branco e 

outro negro. 

 

Os próximos argumentos expostos foram os que tiveram menor frequência, entre 4 

ou menos aparições nos casos estudados. Seguem os tópicos: 

 

7. Número reduzido de reclamações. As defesas alegaram que o baixo número 

de reclamações não deveria ser considerado, pois essas reclamações não representavam 

parcela significativa, apenas a interpretação de pessoas isoladas. Essa estratégia apareceu em 

4 casos: “Devassa negra”, “Hellmann’s canibal”, “Banco do Brasil” e “Benetton anjinho”. 

 

8. Utilização de jurisprudência do CONAR. Os representados acrescentaram 

decisões de arquivamentos dos processos éticos que discutiram sobre a ocorrência da prática 

discriminatória. Ao total, foram citados 12 processos, dentre os quais, 9 foram captados nesse 

estudo, são eles:  

i. Caso “Rexona Ebony”, com três citações; 

ii. Caso “Embratel moça negra pede...”, com uma citação; 

iii. Caso “Se sua família está sentindo falta do que elas fazem...”, com uma citação; 

iv. Caso “Casa de Menores”, com uma citação; 

v. Caso “Marabraz”, com uma citação; 

vi. Caso “Embratel macacos cantando”, com uma citação; 

vii. Caso “Hellmann’s”, com uma citação; 

viii. Caso “Benetton anjinho”, com uma citação; 
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ix. Processo n° 65/02 – “Fiat Palio motorista”, não captado no estudo no marco temporal; 

x. Processo n° 96/05 – “Empregada”, não captado no estudo no marco temporal; 

xi. Processo n° 76/90, não captado no estudo no marco temporal; 

xii. Processo n° 177/90, não captado no estudo no marco temporal. 

 

A frequência dessa estratégia foi em 4 casos: “Devassa negra”, “Cerveja sol”, 

“Crossfox tribo dos canibais”, “Hellmann’s canibal” e “Benetton anjinho”. 

O único caso que repetiu essa argumentação em fase recursal foi o caso “Benetton 

anjinho”, que mencionou o processo n° 76/90, que foi arquivado, e assim afirmou que a 

decisão do CONAR foi conflituosa, pois a acusação daquele anúncio era semelhante a esse. 

Essa jurisprudência foi captada nesse estudo e foi denominado como “Benetton 

amamentação”. 

 

9. O uso de elementos religiosos ou culturais não constitui a prática 

discriminatória. Essa afirmação apareceu em 3 casos, por diferentes motivos. A seguir 

detalhamos cada um deles: 

 Caso “Renault mãe de santo”. Nesse caso a defesa afirmou que o objetivo da 

utilização da clarividência das mães de santo era apenas de divulgar a promoção, que consistia 

em escolher uma chave e se, essa chave ligasse o automóvel, a pessoa ganharia um carro. 

 Caso “Embratel macacos cantando”. A defesa disse que o anúncio não 

explorou nenhum estereótipo racista. Os macacos que apareceram no anúncio representavam 

uma escultura desses animais do Templo de Toshogu, no Japão, que significa as três verdades, 

são elas: “Não ouça nenhum mal, não fale nenhum mal e não veja nenhum mal”. 

 “Caso Benetton anjinho” – Essa defesa também apontou que o penteado da 

menina negra provém da cultura de outro continente, ou seja, indicou que essa composição 

dos cabelos com chifres era comum na África e, por isso não deve ser interpretado de maneira 

preconceituosa ou discriminatória. 

Mais uma vez o caso “Benetton anjinho” asseverou que o penteado utilizado pela 

criança negra no anúncio questionado era de origem africana e, por isso não deveria ter sido 

condenado, conforme citação a seguir: 

 

A Benetton jamais cogitou em vestir a criança negra, para parecer a figura do 

“diabo”, ou para expressar maldade. O penteado da criança negra não foi feito para 
parecer dois chifres. Trata-se de penteado muito comum entre mulheres e crianças 

negras, em determinadas regiões da África, já utilizado em outras fotografias para 
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publicidade dos produtos da BENETTON, como sobejamente provado nos autos. 

(Fls. 311, 2° vol.) 

 

 

10. Utilização de critério técnico para a seleção dos atores. Essa afirmação 

enfatizou o desempenho e habilidade dos atores selecionados, ou seja, os profissionais foram 

selecionados conforme a atuação e qualidades compatíveis com o personagem. Esse 

argumento serviu tanto para justificar a ausência de atores negros, quanto para demonstrar a 

adequação dos atores negros nos papéis desempenhados nos anúncios. Mencionamos alguns 

trechos:  

 

Esse destaque pertence à defesa do anúncio impresso, que mostrava uma babá 

sentada e amordaçada por um grupo de crianças brancas. Citamos um trecho da defesa 

que indicou os motivos para a seleção da atriz negra: 

 

[...] Procurou-a o produtor entre muitas e, entre inúmeras, optou pela mais 

expressiva, a mais carismática. Porque não há negar: Maria Isabel, a modelo eleita, a 

par de ser babá profissional, transmite envolvente simpatia e irradiante ternura. 

[...] Credenciou-a a leveza da sua expressão, a suavidade com que se houve nos 

testes necessários à contratação. Não teve ela concorrente à altura dos seus méritos, 

entre pretendentes de outras raças, outras cores, outras origens étnicas. (retirado do 

caso “Conforme-se: dia 12/10”, fls.13). 

 

 

Já essa segunda citação abaixo foi retirada do anúncio que mostrava somente bebês 

brancos vestidos com fraldas, e a reclamação foi devido à ausência da retratação dos bebês 

negros: 

 

Ressaltamos também que não apenas afro-indígenas descendentes. Mas também 

descendentes de orientais foram testados. Todavia, como se pode notar pelo próprio 

comercial, os 2 (dois) bebês escolhidos têm performance irretocável, dando ao 

anúncio um toque todo especial. (retirado do caso “Fraldas da turma da Mônica”, fls. 

25) 

 

 

Vale enfatizar que, o caso “Fralda da turma da Mônica” reiterou esse argumento na 

fase recursal, citamos o trecho: 

 

A escolha das crianças ocorreu após a recomendação e análise do casting de uma 

agência especializada em modelos-mirins. A partir da demanda da Ogilvy por 

modelos mirins que desenvolveriam certas atividades no anúncio (cantar, dançar e 

tocar), foram escolhidas quatro crianças no anúncio. (fls.116) 
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Destacamos dois anúncios que tiveram a temática da exclusão social e, que não 

houve menção de critérios técnicos para a seleção de atores, apenas informaram num caso 

sobre a imagem de tristeza que queriam passar, e no outro relataram que a identificação das 

crianças não foi exposta. As reclamações desses dois casos consistiram na retratação de 

crianças negras em situação de abandono e marginalidade. Essa alegação apareceu em 2 

casos: “Casa de Menores” e “Amazonas cola de sapateiro”. Demonstramos esses dois casos a 

seguir: 

 Caso “Casa de menores”: A defesa justificou que o anúncio que mostrava a 

face de um menino negro entristecido. A finalidade desse anúncio era despertar a 

solidariedade, e estimular a doação para a instituição anunciante: Segue o trecho desse caso: 

 

Não houve racismo, e nem discriminação, nossas crianças tem diversas raças, cores, 

idades etc. Nossa propaganda apenas reflete a nossa cara. Apenas inserimos um 
rosto triste, de uma criança para sensibilizara sociedade para a real necessidade da 

Instituição, que necessita de doações para dar andamento ao bom trabalho que vem 

realizando nesta comarca. (fls.10) 

 

 

 Caso “Amazonas cola de sapateiro”: A agência afirmou que o anúncio 

mostrava a realidade, pois maioria das crianças em situação de abandono era negra e, devido a 

essa carência familiar e de recursos, são mais susceptíveis ao uso de drogas. 

 

O comercial impugnado, nas entrelinhas, ressalta exatamente isso. Algo que não 

queremos muitas vezes ver, mas que convive ao nosso lado. 

Por outro lado, grande parte das crianças abandonadas e a sua grande maioria, são da 
raça negra ou dela descendentes. (Fls. 15) 

 

 

Destacou também que as crianças que apareceram no anúncio moram no orfanato e o 

grupo foi formado espontaneamente. A única exigência do lar assistencial foi o anonimato 

dessas crianças. 

 

11. Citação de pesquisas demonstrando que os entrevistados não 

consideraram os anúncios discriminatórios e pesquisa comprovando a ausência de 

negros nas propagandas. Algumas defesas utilizaram pesquisas para afirmar que seus 

anúncios não foram discriminatórios ou ofensivos. Verificamos essa incidência em 4 casos, a 

seguir: 
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 Caso “Devassa negra”: A defesa desse caso afirmou que o anúncio não foi 

discriminatório, devido a pouca visualização de atores e modelos negros nas peças 

publicitárias. Para embasar essa afirmação citou uma pesquisa realizada pela Universidade do 

Paraná, que concluiu a baixa participação dos negros nas peças publicitárias nos jornais 

paraenses.
14

 

 Caso “Hellmann’s canibal”: A defesa desse caso juntou pesquisas de opinião 

de consumidores afrodescendentes, que não se sentiam ofendidos e não visualizaram 

nenhuma discriminação racial. 

 Caso “Assolan”: Esse caso também utilizou das pesquisas de opinião junto aos 

consumidores, como o Top of Mind, o Instituto Ipsos-ASI e elogios da publicação “Meio & 

Imagem”. 

 Caso “Rexona Ebony”: a defesa do caso mostrou três pesquisas de opinião 

junto aos consumidores, promovida pelo Escritório de Planejamento Wilma Rocca e pelo 

Instituto Clarice Herzog Associados. Essas duas pesquisas concluíram que os consumidores 

necessitavam de um produto específico para pele morena e negra. Citamos um desses 

depoimentos: 

 

“A gente é muito mais alegre, mais extrovertida do que as outras raças. É difícil ver 

uma pessoa de cor mal humorada, que não brinque, que não converse... A gente é mais 

flexível, é mais caliente, e transpira muito mais mesmo...” (classe C – São Paulo). (fls.40, 

grifos nossos) 

 

A terceira pesquisa foi baseada na opinião de profissionais de comunicação como 

jornalistas, editor-chefe de revista especializada ao público negro e entre os profissionais da 

campanha do próprio caso. Essa pesquisa indicou que nenhum desses profissionais considerou 

o anúncio racista. A empresa “Cris Assessoria e Comunicação” foi responsável por essa 

pesquisa. 

 

12. Recurso de humor. Essa linha argumentativa afirmou que o humor nas peças 

publicitárias não foi usado para ofender ou desrespeitar, apenas para anunciar o produto com 

descontração. Essa alegação ocorreu em 2 casos: o “Renault mãe de santo” e “Crossfox tribo 

dos canibais”. Segue a citação dos trechos de cada caso, respectivamente: 

                                                             
14

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?tl=1&id=797928&tit=Ne 
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Não se vislumbra qualquer atitude discriminatória, desrespeitosa ou de menosprezo, 

contra a religião umbandista, vez que, a bem humorada produção, tem como 

finalidade utilizar uma das conhecidas práticas das Mães de Santo, da clarividência, 

enfatizando o alvo final que é a divulgação da campanha de portas abertas (retirado 

do caso “Renault mãe de santo”, processo n° 077/07, fls. 39). 

 

 

A meta do filme publicitário objeto desta REPRESENTAÇÃO é se valer de 

situações fantasiosas, mas com o poder de venda. Nessas situações, o humor foi 

colocado de forma absolutamente sutil, de modo que o que está em primeiro lugar é 

a divulgação do produto. A comédia aparece como consequência natural da história 
retratada, e em segundo plano. (retirado do caso “Crossfox tribo dos canibais”, fls. 

26). 

 

 

13. Situações folclóricas ou fantasiosas. As defesas disseram que os anúncios 

retrataram situações fantasiosas, lúdicas e não situações reais, por isso não deveriam ser 

consideradas discriminatórias. Em três casos utilizaram esse artifício, a seguir detalhamos os 

casos: 

 

 Caso “Crossfox tribo dos canibais”: A defesa alegou que o objetivo do anúncio 

era persuadir o consumidor em situações lúdicas, transcrevemos um trecho: 

 

A meta do filme publicitário objeto desta REPRESENTAÇÃO é se valer de 

situações fantasiosas, mas com poder de venda. Nessas situações, o humor foi 

colocado e forma absolutamente sutil, de modo que o que está em primeiro lugar é a 
divulgação do produto. A comédia aparece como consequência natural da história 

retratada, e em segundo plano. (retirado do caso “Crossfox tribo dos canibais”, 

processo n° 79/06:, fls. 26) 

 

 

 Caso “Hellmann’s canibal”: O anunciante disse que os canibais vegetarianos 

representados no anúncio são personagens imaginários e irreais, como o “saci Pererê” e o 

“negrinho do pastoreiro”. 

 Caso “Assolan”: A defesa afirmou que os bebês que atuaram no anúncio 

mostraram uma situação divertida, alegre e fantasiosa, pois retratou os bebês saindo de 

embalagem do produto do anunciante, vestidos com perucas de aço. 
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14. A ausência ou a impossibilidade de retratação de todas as etnias no 

anúncio. Esse argumento apresentou razões diferentes em cada caso estudado e por isso 

explicamos cada caso separadamente:  

 

 Caso “Fralda da turma da Mônica”: A defesa desse caso alegou a 

impossibilidade da retratação de todas as etnias nesse anúncio, porque exigiu o desempenho 

individualizado dos atores. Além disso, afirmou que quando houve a possibilidade da 

retratação das várias etnias, o anúncio foi realizado conforme a sua peça anterior, em que 

figurou um bebê negro: 

 

[...] Não há como representar todas as raças em um único comercial, que exige 

performance diferenciada dos personagens. A única forma de fazê-lo já foi utilizada 

pela empresa no comercial “Bum-bum quer respirar!” e sempre será compatível com 

a campanha desenvolvida. (retirado do caso “Fralda da turma da Mônica”, processo 

n° 265/10:, fls.26) 

 

 

 Caso “Fox braço de fora”: A defesa desse caso afirmou que as pessoas negras 

não eram adequadas para o anúncio, pois visava ressaltar o bronzeado com a tonalidade de 

pele clara, e sem esse tipo de pele, descaracterizaria o humor, conforme destaque a seguir: 

 

Se ao invés de pessoas brancas e amarelas, como apresentadas, tivessem sido 

colocadas pessoas vermelhas e negras, a vermelhidão dos braços não pareceria e o 

bom humor do comercial estaria perdido, porque é exatamente a vermelhidão que 

comprova o enorme tempo que as pessoas passam o tempo no carro PARADO. 

(fls.17) 

 

 

 Caso “Cerveja Sol”: A argumentação desse caso foi um pouco diferente dos 

dois casos anteriores, pois a defesa alegou a possibilidade da inexistência de pessoas negras 

em certos locais de trabalho, ou num grupo de amigos, e isso necessariamente não apontaria a 

existência de racismo nessas relações. 

 

15. Os representados afirmaram não ter interesse na difusão de ideias 

racistas, de modo que ofenda o consumidor. Essa afirmação ocorre em dois casos, o 

“Embratel macacos cantando” e “Benetton amamentação”, e as razões para essa afirmação 

consistiram em proteger a sua imagem perante os seus clientes. 

O caso “Embratel macacos cantando” disse que a degravação do anúncio não fazia 

nenhuma alusão ao racismo, e tampouco possui interesse, porque poderia afastar os 
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consumidores. Já o caso “Benetton amamentação” alegou que o objetivo da campanha era 

atingir todos os grupos sociais. 

 

16. Menção à legislação. As defesas usaram tanto a legislação federal, como as 

normas de autorregulamentação, a fim de afastar a condenação do CONAR. Encontramos 

essa argumentação em três casos, abaixo descritos: 

 Caso “Embratel moça negra pede”: A defesa negou qualquer prática 

discriminatória, pois não houve o descumprimento da Constituição Federal. Em seguida, a 

defesa citou o art. 17 do CBARP
15

, como pressuposto para constatação de violação à ética 

publica. Em outras, a defesa demonstrou que para caracterizar a infração ética, o anúncio 

deveria causar um forte impacto ou uma intensa impressão. A partir disso, afirmou que a peça 

publicitária não expôs qualquer tratamento desmoralizante à mulher, sendo negra ou não. 

 Caso “Benetton anjinho”: Essa defesa utilizou o art. 51do RICE
16

 para 

explicitar que o regime jurídico do CONAR admite a aplicação das normas gerais do direito e 

do Código de Processo Civil, em situações não previstas. Em seguida, apontou o art. 267, VI 

e 301, ambos do Código de Processo Civil, a fim de indicar a prerrogativa da defesa, que 

consiste em alegar alguma circunstância que impossibilita a continuidade do processo ético. 

Na sequência, a defesa citou o art.24, I, alínea b do RICE
17

, para requerer o arquivamento do 

caso, porque a divulgação do anúncio já tinha sido terminada. Dessa forma, explicitou que a 

penalidade de busca e apreensão seria inútil num anúncio que deixou de existir. 

Por fim, um caso suscitou o art. 6° e 37 do Código de Defesa do Consumidor, a fim 

de responder uma acusação do Secretário Estadual de Justiça, que o anúncio estava 

                                                             
15

Artigo 17do CBARP: Ao aferir a conformidade de uma campanha ou anúncio aos termos deste Código, o 

teste primordial deve ser o impacto provável do anúncio, como um todo, sobre aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo. 

A partir dessa análise global é que se examinará detalhadamente cada parte do conteúdo visual, verbal ou oral do 

anúncio, bem como a natureza do meio utilizado para sua veiculação. 
16

Artigo 51do RICE– Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos mediante a aplicação supletiva  dos 

princípios gerais de direito e de preceitos dispostos no Código de Processo Civil, conferindo-se precedência às 

normas que garantam celeridade à tramitação dos processos e seus julgamentos. 

17
Artigo 24 do RICE – O relatório conterá o resumo dos fatos, das principais peças dos autos e das provas neles 

produzidas; destacará, caso tenha ocorrido, a concessão de medida liminar; e, em parecer fundamentado, 

recomendará, conforme o caso: 

I – O Arquivamento da representação quando: 

a – julgar não caracterizada infração ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária; 

Vale enfatizar que, a redação desse artigo pertence ao RICE anterior. Atualmente a descrição desse artigo se 

localiza no art. 27 do RICE. 
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caracterizado como publicidade abusiva. A defesa rebateu essa acusação e disse que esse 

artigo era cabível no caso de concorrência desleal e que cumpre os valores éticos e morais.  

 Caso “Benetton amamentação”: Esse caso como o anterior, a defesa alegou 

preliminarmente o argumento da perda de objeto, mencionou os seguintes dispositivos os art. 

51 do RICE, art.301, inciso X e art. 267, VI do Código de Processo Civil e o art. 24, I alínea 

“b” do RICE. Dessa maneira, requereu o arquivamento do processo ético, pelas mesmas 

razões do caso anterior exposto. A segunda parte da petição, a defesa disse que não violou os 

arts. 1, 2 e 20 do CBARP
18

 e art. 5°, inciso IX, XLI e XLII da Constituição Federal, pois 

afirmou que o anúncio: 

 Não violou as normas nacionais, apenas mostrou um anúncio digno e autêntico; 

 Não foi racista, pois mostrou a interação de pessoas de diversas raças; 

 O anúncio não desvalorizou as classes sociais, o que seria contrário ao interesse 

da anunciante, que visava atingir os mais variados grupos de pessoas; 

 Por fim, acrescentou que o anúncio não violou o art. 20 do CBARP, pois seria 

necessário beneficiar ou impulsionar qualquer tipo de discriminação, inclusive a 

racial. 

Na fase recursal, no caso “Benetton anjinho”, a agência alegou que o apelido do 

anúncio “o anjinho e o diabinho” imputado por terceiros, não acarretou violação à 

Constituição Federal e tampouco do CBARP, de forma genérica. 

 

17. Acordo para retirada do anúncio. Ocorreu em dois casos: “Machado de 

Assis” e “Amazonas cola de sapateiro”. O primeiro apresentou defesa afirmando o erro 

cometido e disse que a peça publicitária já tinha sido substituída por outra, em que um ator 

negro interpretou o escritor homenageado. Já no segundo caso, a defesa solicitou ao CONAR 

o arquivamento do procedimento ético, em troca interrupção da veiculação do anúncio, depois 

de decorrido uma semana da oposição da peça defensiva. 

 

                                                             
18

Artigo 1º do CBARP: Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser 

honesto e verdadeiro. 

Artigo 2º do CBARP: Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, 

evitando acentuar, de forma depreciativa, diferenciações sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo 

dos grupos a que se destina ou que possa eventualmente atingir. 
Artigo 20 DO CBARP: Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou 

discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade. 
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18. Utilização de características dos negros usados nas artes e músicas. Essa 

linha argumentativa foi usada em dois processos: “Ypióca” e “Devassa negra”, o primeiro 

caso tratou diretamente ao anúncio questionado, disse que o rótulo do produto anunciado era 

uma réplica da pintura de um artista plástico Debret, que retratou o período colonial 

brasileiro, pois o anunciante já produzia o produto desde aquela época. Já o segundo caso 

citou dois elementos culturais, que não foram utilizados no anúncio reclamado. Essa defesa 

exemplificou duas músicas que exploraram traços físicos da mulher negra, como a música do 

Dorival Caymmi e outra do David Nasser e Rubens Soares, “O dengo que a nega tem” e a 

“Nega do cabelo duro”, para afirmar a naturalidade que essas características são exploradas 

culturalmente. 

 

19. Comparação de pessoas ou partes do corpo ao produto anunciado. Essa 

conduta foi negada pelas defesas apresentadas e afirmou que os adjetivos se referiam ao 

produto e não ao corpo da mulher. No entanto, a defesa apresentada no caso “Devassa negra”, 

a agência admitiu que a associação entre mulher e cerveja é comumente praticada no 

mercado, citamos: 

 

“[...] presumir o ‘racismo’ numa peça publicitária que compara a cerveja com uma 

bela negra seria o mesmo que proibir todas as comparações entre as cervejas pilsen (claras) e 

mulheres loiras”. (retirado do caso “Devassa negra”, processo n° 373/2010) 

 

20. Retratação Histórica. As defesas afirmaram que não praticaram a 

discriminação racial, apenas mostraram uma situação histórica e real. Um caso mostrou o 

negro como escravo na época colonial (caso “Ypióca”), e o outro caso retratou uma tribo 

africana, como é o caso “Crossfox tribo dos canibais”. Segue um destaque retirado desse 

último caso: 

 

“A Tribo dos Simbas, retratada no filme publicitário, era uma tribo primitiva do 

Congo, na África, e os seus integrantes foram reproduzidos de modo fiel, tal qual eram.” 

(retirado do caso “Crossfox tribo dos canibais”, fls. 20). 

 

21. Alinhamento com a jurisprudência dos tribunais. O caso “Devassa Negra” 

utilizou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação cível n° 994.05.081591-
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3) e duas do Rio de Janeiro (Apelação cível n° 208.001.38339 e Apelação cível n° 2.462/96), 

tendo sido apresentada pela agência, a fim de afirmar a necessidade de dolo para a formação 

do crime de racismo. Já o anunciante desse caso citou o trecho de uma notícia jornalística de 

um anúncio do Ministério da Saúde, sobre AIDS para ser publicado no carnaval, em que uma 

atriz negra fazia a divulgação. Esse anúncio recebeu críticas por ser racista, mas disse que o 

Supremo Tribunal Federal não reconheceu essa crítica e manteve a veiculação do anúncio
19

. 

Vale ressaltar que, a peça não trouxe o número da ação movida no STF. 

Já o caso “cerveja Sol” utilizou o argumento jurisprudencial do Recurso Especial de 

n°157805 para afirmar o requisito essencial do dolo, na representação da conduta 

discriminatória. 

Essas decisões foram citadas na defesa com o objetivo de embasar a necessidade do 

dolo para a configuração do art. 20 do CBARP, ou seja, para a caracterização da 

discriminação racial é imprescindível o pressuposto intencional racista ou discriminatório. 

 

Os próximos argumentos apresentados são os que apareceram uma única vez em 

casos específicos, abaixo citamos: 

 

22. Produção do anúncio direcionado para o perfil do consumidor. Essa 

alegação foi usada no caso “Fraldas da turma da Mônica”, afirmou que o anúncio foi 

produzido conforme o conjunto do enredo, ambiente e atribuições dos atores, compatíveis 

com as características do público alvo, segue um trecho: 

 

“os anúncios televisivos são desenvolvidos de acordo com o contexto apresentado e 

envolve personagens mais adequados ao tema”. (Retirado do caso “Fraldas da turma da 

Mônica”, processo n° 265/10). 

 

23. Produto direcionado para a população negra. Essa alegação foi utilizada 

pelo caso “Rexona Ebony”, e uma razão para a criação desse produto estava relacionada à 

composição da população brasileira, que majoritariamente é negra, sem ocasionar segregação 

ou discriminação. Utilizou como exemplo a elaboração de outros produtos cosméticos voltado 

                                                             

19  Endereço fornecido pela defesa: <http://www.al.mtgov.br/V2008/ViewConteudo.asp?no_codigo=4899>, no 

entanto, ao acessar esse endereço no internet explorer, retornou com a seguinte mensagem: “O internet explorer 
não pode exibir a página da web”. Já no google crome, a mensagem foi a seguinte: “Ops! O Google Chrome não 

conseguiu localizar www.al.mtgov.br”. 

http://www.al.mtgov.br/V2008/ViewConteudo.asp?no_codigo=4899
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para as peculiaridades das pessoas, como pele seca ou oleosa, sem que fosse caracterizado 

discriminatório, pois os produtos contemplavam as variadas características humanas. 

 

24. Situação privilegiada do negro. A defesa usou esse argumento para mostrar 

que os produtos exibidos pelos atores negros são mais caros e possuem maior utilidade, se 

comparados aos produtos que os atores brancos protagonizaram. Transcrevemos o trecho 

desse caso: 

 

A cozinha é o compartimento da casa onde se preparam ao alimento e determinadas 

pessoas do sexo masculino e/ou feminino, independentemente da raça, religião e côr 

(sic), fazem disso uma arte, tornando-se mestres da cozinha italiana, chinesa, baiana, 

francesa, etc.  

Logo, pode-se dizer que, o presente adquirido pela Mulher Negra tem mais valor do 

que a Mulher Branca. (retirado do caso 17 – processo ”Marabraz”, processo n° 
154/03, fls.12) 

 

 

25. A paquera não deve ser encarada como assédio sexual. Essa afirmação foi 

usada no caso “Embratel moça negra pede...”, porque a defesa afirmou ser uma prática 

corriqueira na sociedade, sem ser imoral. Caso essa conduta seja interpretada como assédio ou 

violação sexual, pressupôs que toda sociedade estaria sujeita a essa conduta criminosa, 

citamos: 

 

O anúncio em momento algum pode ser taxado de vulgar ou grosseiro. Apenas 

apresenta mais absolutamente comum estereótipo: o português dono de padaria, que 

tem atração pela mulher negra, assim como pela mulata. 

Por outro lado, os ‘os olhares desejosos’ do português, de forma alguma, implica em 
assédio sexual. Caso contrário, estar-se-ia cometendo na sociedade, em grande 

escala, o delito de assédio sexual, já que a grande maioria dos homens – e também 

das mulheres – que olham ‘desejosos’ para qualquer mulher (ou homem) estaria 

cometendo tal ato reputado pela denúncia, como afrontoso e ofensivo à dignidade 

alheia. (retirado do processo n° 132/99, Caso “Embratel moça negra pede”, fls. 15). 

 

 

26. Negação de subalternidade do negro. Essa alegação visou comprovar que o 

anúncio não subjugou o negro, e negou a existência de imagens ou ideias que afirmavam a 

incompetência do negro em exercer profissões mais elitizadas, citamos: 

 

[...] a peça publicitária não contém, em hipótese alguma, nenhuma palavra ou 

imagem que sugira ser negro incapaz de ocupar os mais altos postos e exerceu as 

mais complexas profissões, fruto de seu esforço, trabalho e competência (retirado do 

caso “Se sua família está sentindo falta do que elas fazem...”, processo n° 94/86). 
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27. A representação de qualquer imagem no anúncio caracterizaria a 

generalização de estereótipos racistas. Esse tópico procurou desconstruir a acusação do 

anúncio de alimentar estereótipos racistas, pois afirmou que um indivíduo de qualquer 

nacionalidade, cor ou etnia representada no anúncio, ensejaria a retratação de outros 

estereótipos racistas, citamos o trecho desse caso: 

 

De acordo ainda com o referido ofício, nosso anúncio apresenta tendência que visam 

“estereotipar ou manter estereótipos racistas relacionados ao negro”. Se isto for 

considerado em sentido mais amplo, o uso de outro modelo qualquer, branco, judeu, 

árabe ou japonês, seria de nossa parte, manter estereótipos racistas relacionados a 
estas mesmas raças. (retirado do caso “Se sua família está sentindo a falta do que 

elas fazem...”, processo n° 94/86, fls.17). 

 

 

Conforme a exposição anterior, verificamos que a maioria dos argumentos 

apresentados nos recursos foram repetições das ideias apresentadas nas defesas e 

identificamos apenas cinco pontos inovadores em fase recursal, conforme relacionamos 

abaixo: 

 

28. Decisão com base em elemento estranho à lide. O recorrente do caso 

“Devassa negra”, inconformado com a decisão, afirmou que o julgamento foi decidido por 

razão que não foi suscitada no processo, citamos: 

 

“Na realidade o voto não acolhe a representação, mas julga e determina a alteração 

do anúncio por outro motivo/fundamento estranho à causa de pedir” (retirado do caso 

“Devassa Negra”, fls.168). 

 

29. Impossibilidade de averiguação da descendência dos atores, em virtude da 

miscigenação. Essa afirmação apresentada no caso “Fraldas da turma da Mônica” visava 

informar a impossibilidade de verificação de quem é negro ou não no país, considerando que 

todos os brasileiros possuem uma origem de miscigenada, transcrevemos o trecho: 

 
Ao argumento lançado em sessão de julgamento, a Ogilvy oferece a mesma resposta 

ali apresentada: o anúncio não foi rodado na Dinamarca: ele foi rodado no Brasil. A 

miscigenação de nossa gente faz com que seja impossível se demarcar, com certeza 

a origem dos brasileiros. Tal argumento padece de mínima sustentação fática. 

(retirado do caso “Fralda da turma do Mônica” – processo n° 265/10, fls.124) 
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30. Utilização de legislação federal. O caso “Fralda da turma da Mônica” e o caso 

“Benetton anjinho” apresentaram leis federais para defender o seu ponto de vista. O primeiro 

caso afirmou que o art. 44 do Estatuto da Igualdade Racial não se aplicaria, por dois motivos: 

(a) a lei entrou em vigência após propagação do anúncio e, (b) a norma não proíbe a escolha 

por testes, ou seja, a escolha por critério técnico. Já o segundo caso, usou o art. 5°, caput, 

inciso IX e art. 220, § 2°, da Constituição Federal para atestar a função do CONAR, que 

consiste em proteger e assegurar a liberdade de expressão e, por isso, não deve decidir com 

base no plano individual, pois pode tender para a censura. Citamos o trecho dos casos, 

respectivamente: 

 

[...] o embasamento da defesa oral e do Recurso da SEPIR/PR só começou a vigorar 

mais de um ano após o início da veiculação do comercial SERENATA. Portanto, 

não se pode invocar uma lei nova para “exemplarmente” uma empresa que tem se 

pautado pela conduta ética e pelo cumprimento da legislação em vigor, em todo o 
período de sua atuação no mercado brasileiro. [...] (retirado do caso “Fralda da turma 

da Mônica”, processo n° 265/10, fls.s/n) 

 

É inadmissível e mesmo inconstitucional que o atual estágio democrático da 

sociedade brasileira, que enfatiza o regime da livre manifestação, o CONAR 

pretende impor, pela avaliação subjetiva, a censura à liberdade de expressão. Tal 

pretensão é tão grave que a Constituição Federal fez questão de vedá-la no titulo em 

que arrola os direitos e garantias fundamentais do cidadão. (retirado do caso 

“Benetton anjinho”, processo n° 229/91, fls. 314/315) 

 

 

31. Citação de outros processos administrativos que questionaram o anúncio 

objeto do processo ético. Somente o Caso “Assolan” trouxe dados de processo 

administrativo instaurado pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará - CEPENDA, no 

Ministério Público Federal. Para o Ministério Público não houve discriminação racial, 

conforme trecho do parecer do procurador Bruno Costa Magalhães: 

 

Fazer menção a cabelos crespos, ainda que representados por esponjas de aço, não 

constitui a quem o possui, até porque a empresa que encomendou a campanha tem, 

presumidamente enorme apreço pelo seu produto e não o associaria a que, no 

mesmo contexto pretendesse menoscabar. 

 

 

32. O CONAR não deve decidir conforme o comportamento politicamente 

correto. Apenas o caso “Benetton anjinho” apresentou essa reivindicação, alegando que o 

comportamento derivou de sentimentos subjetivos e interesses particulares, incorporados 

pelos movimentos sociais, prejudicando assim o interesse público. Dessa maneira, a defesa 

solicitava ao CONAR que não cedesse às pressões das minorias e beneficiários oportunistas, 

transcrevemos o trecho desse posicionamento: 
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Nos casos em que atua a “political correcteness”, esses órgãos politicamente fracos 

perdem, completamente, essa referência do seu dever público. Porque, de um lado, 
não possuem o poder moral que lhes permitiria suportar o confronto com o poder 

moral adquirido, ao longo de séculos, pela minoria discriminada que reivindica; a de 

outro lado, porque são facilmente influenciáveis pela atuação oportunista de quem 

procurará lucrar no conflito, fingindo que soma a sua voz à de minoria reivindicante 

– e apenas quer, na verdade, instrumentalizá-la e fraudá-la. (caso “Benetton 

anjinho”, fls. 292) 

 

 

5.6.2. Argumentos de arquivamento do CONAR  

 

 

Nesse conjunto foram agrupados 19 casos (“Ypióca”, “Fralda da turma da Mônica”, 

“Cerveja sol”, “Renault mãe de santo”, “Crossfox tribo dos canibais”, “Hellmann’s canibal”, 

“Melissa loverobots”, “Embratel macacos cantando”, “Fox braço de fora”, “Rexona Ebony”, 

“Banco do Brasil”, “Casa de Menores”, “Marabraz”, “Embratel moça negra pede...”, 

“Amazonas cola de sapateiro”, “Benetton amamentação”, “Se sua família também está 

sentindo a falta do que elas fazem...”, “Assolan”e “Instituto Paulista de Adoção”) dentre os 

quais 14 casos foram decididos por unanimidade de votos, 3 casos por maioria de votos e em 

1 caso, a decisão foi monocrática, ou seja, o Presidente do CONAR decidiu com base no voto 

do relator. Esse último caso seguiu o procedimento investigatório, por isso a decisão não foi 

colegiada. Nessa parte do estudo, verificamos os votos dos relatores em primeira instância e 

os acórdãos do Conselho de Ética. 

Quanto às discussões e divergências entre os conselheiros, apenas quatro processos 

externaram os pontos de discussão. Dentre os 14 que tiveram votação unânime, um explicitou 

a divergência e, dos que tiveram maioria de votos, dois casos externaram o posicionamento 

diferente. A seguir, detalhamos esses diferentes pontos de vista sobre essas divergências. 

Do caso que teve unanimidade de votos (caso “Benetton amamentação”, processo n° 

076/90), a Câmara entendeu que o anúncio não violou o CBARP e por isso a decisão foi de 

mérito, posição diferente da relatora, que compreendeu como perda do objeto. 

Já os que tiveram maioria dos votos e apresentaram divergência de compreensão 

foram: o caso “Marabraz” e o caso “Amazonas cola de sapateiro”. No primeiro, a Câmara 

rejeitou a compreensão do relator por perda do objeto, concluindo pela ausência de 

descumprimento do CBARP, e no segundo caso, a Câmara afastou o entendimento do relator, 

que consistia no arquivamento do processo devido ao compromisso dos representados em 
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deixar de veicular o anúncio questionado, tendo sido decidido o arquivamento, por não haver 

infração às normas do CBARP. 

Delineado em linhas gerais os casos de arquivamento em 1ª instância, a seguir 

elencamos os argumentos que fundamentaram essas decisões: 

 

i. Retratação histórica não caracteriza discriminação racial. Em dois casos 

(“Ypióca” e “Crossfox tribo dos canibais”) os relatores não visualizaram infração ética, pois 

num caso tratou de ilustrar a época do início das atividades do anunciante e, no outro caso, 

retratou uma situação bem humorada da África do século XIX. Dessa forma, concluíram que 

não houve qualquer discriminação ou desrespeito, porque os anúncios reproduziram 

características históricas da sociedade. 

 

ii. Impossibilidade de representação de todas as etnias no anúncio. Apenas o 

caso “Fralda da turma da Mônica” apresentou esse argumento no parecer do relator. Essa 

afirmação foi sustentada por quatro razões: (a) no país existem várias etnias e, por isso 

inviável um anúncio comportar esse número, (b) não houve discriminação por omissão; já que 

as diferentes etnias não foram exibidas nos anúncios; (c) a peça publicitária não representa a 

sociedade, pois foi composto apenas por quatro crianças; e, (d) o posicionamento 

politicamente correto, no caso, a participação de várias etnias no anúncio, não se submete à 

liberdade de expressão. Transcrevemos algumas dessas razões: 

 

O argumento que o anúncio em questão estimula a discriminação racial não procede. 

Em primeiro lugar, não se pode falar em discriminação negativa, por omissão, já que 

diversas etnias não foram representadas no anúncio objeto da representação. Em 

segundo lugar, não seria possível representar todas as etnias existentes, com suas 

respectivas características e peculiaridades. Sabe-se que existem centenas de etnias 

no Brasil, cada qual com sua relevância e importância, não cabendo as empresas 

escolherem seus atores em função da etnia que representam. As defesas 

demonstram, claramente, que o critério utilizado para escolher crianças foi 

meramente técnico, sem levar em consideração a origem étnica das crianças, mas 

sua habilidade enquanto ator mirim. 

[...] 

A liberdade de expressão, na qual se inclui a liberdade de expressão comercial, está 
acima de percepções politicamente corretas, que mudam com o tempo e de acordo 

com as regiões do país (Retirado do caso “Fralda da turma da Mônica, fls.93). 

 

 

iii. Negação do critério cor na escolha dos atores. Em dois casos (“Fralda de 

turma da Mônica” e “Casa de Menores”) os relatores foram convencidos com os argumentos 

da defesa, que alegaram no primeiro caso o critério técnico para a escolha dos atores, como 
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testes de atuação, e no segundo caso, o critério da seleção da imagem foi a expressão triste e 

depressiva, conforme mencionamos abaixo: 

Quanto a imagem do anúncio, sinceramente não acredito que tenha sido realizado 

um ritual de escolha de uma determinada cor, para representá-lo. E nem 

argumentarei que nossa herança africana é responsável, em maior ou menor dose de 

miscigenação, pelo tipo físico da imensa maioria do povo brasileiro. (retirado do 

caso “Casa de Menores” – processo n° 184/03, fls. s/n) 

 

 

iv. Os anúncios devem se submeter às leis e não ao politicamente correto. Essa 

afirmação somente foi encontrada no caso “Fralda da turma da Mônica”. O relator indagou 

que, caso tivesse uma norma que estabelecesse condutas politicamente corretas, estaria 

dissociada da democracia, em relação às condutas do mundo, conforme trecho a seguir: 

 
Embora seja politicamente correto, a prática de escolher os atores com base em sua 

etnia não deve ser imposta às empresas anunciantes e às agências, sob pena de tornar 

a publicidade refém de qualquer nova atitude que seja politicamente correta 

(Retirado do caso “Fralda da turma da Mônica”, fls.93). 

 

 

v. Negação da prática racista ou discriminatória no Brasil. No caso “Fralda 

turma da Mônica” foi destacado o parecer que o racismo teve o objetivo de hierarquizar as 

pessoas, e essa ideologia está em desuso, e por isso, condenou a diferenciação das pessoas em 

raças, transcrevemos um trecho desse raciocínio: 

 
Em uma sociedade na qual todos devem ser tratados com igualdade perante a lei, 

sem restrições ou privilégios com base na core na etnia, não convém separar os 

cidadãos em “raças” e etnias, como se houvessem cidadãos de primeira e segunda 

classes. A distinção entre os cidadãos é uma prática elitista, ultrapassada, que não se 

compatibiliza com os valores republicanos em vigor no Brasil (retirado do caso 

“Fralda da turma da Mônica”, fls.94). 
 

 

vi. Negação de representação do negro em papéis subalternos ou de baixa 

projeção. Em dois casos (“Cerveja sol” e “Se sua família também está sentindo a falta do que 

elas fazem...”) os relatores refutaram as acusações feitas pelos reclamantes, e disseram que 

vendedor de praia e profissões de faxineira não são indignas e tampouco desonestas e por isso 

não foram consideradas racistas ou discriminatórias, transcrevemos o trecho desses casos: 

  

 “[...] este Relator viu e reviu o material inúmeras vezes e não conseguiu vislumbrar a 

caracterização do ‘papel de baixa projeção ou representação social’ que teria sido dado 

aos personagens de pele escura (retirado do caso “Cerveja Sol”, fls. 49).” 
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Não se pode considerar preconceituosa, e muito menos desairosa, uma mensagem 

que objetiva simplesmente vender imóvel e prestação serviço, utilizando um modelo 

da cor negra, por acreditarmos que em princípio todo trabalho é honesto e 

dignificante, e que pelo fato de não serem utilizados modelos de outras raças e cores, 

deva ser considerado racista ou tendente a estereotipar a raça negra (retirado do caso 

“Se sua família também está sentindo a falta do que elas fazem...”, fls. 20). 

 

 

vii. O recurso do humor não causou humilhação ou ultraje. Essa afirmação foi 

frequente em três casos (“Renault mãe de santo”, “Crossfox tribo dos canibais” e “Embratel 

moça negra pede...”), no primeiro e segundo caso, o relator foi convencido de que a maneira 

hilária dos anúncios que retrataram de elementos culturais e religiosos não caracterizava 

qualquer ofensa ou desrespeito a esses grupos. Já o terceiro caso, o relator compreendeu que o 

anúncio apenas reproduziu ícones da população brasileira, de maneira simpática e bem 

humorada e, portanto, não visualizou qualquer desrespeito à dignidade humana. Citamos os 

trechos: 

 
Conforme pode-se depreender o intuito do anunciante foi tão somente criar um 

clima bem humorado para retratar um situação comum que explora a sorte e a 

superstição, sem ofender os padrões de decência tampouco retratar qualquer tipo de 

ofensa ou discriminação religiosa. (retirado do caso “Renault mãe de santo”, fls. 

43/44). 

 
Trata-se simplesmente de uma campanha que utilizou uma situação hoje 

evidentemente caricata, descrita em histórias em quadrinhos, filmes e romances de 

aventura sobre a África no século XIX, para inserir um toque de humor na 

propaganda do veículo utilitário CROSSFOX. (retirado do caso “Crossfox tribo dos 

canibais”, fls. s/n) 

 
A relatora entende que a campanha apenas traduziu, nesse caso, os símbolos 

nacionais do inconsciente coletivo da população brasileira, que caracterizam muito 

mais a nossa índole bem humorada do que qualquer desrespeito à dignidade 

humana. (retirado do caso “Embratel moça negra pede...”, fls. 31) 

 

 

viii. Preservação e reputação do CONAR. Num caso (“Hellmann’s canibal”), o 

relator propôs distanciamento do órgão aos movimentos sociais alheios, assim, demonstrou 

suposta neutralidade às questões raciais. Citamos um trecho que demonstra essa afirmação: 

 

 “[...] recomendo a todos que fazem parte dessa Casa uma certa atenção para não 

assumirmos como nosso o que não é nosso.” (fls. s/n) 

 

No caso “Fralda da turma da Mônica”, em fase recursal, a recorrente SEPPIR disse 

que existem casos de discriminação racial semelhantes questionados nas diversas esferas 

estatais, como Ministério Público, Delegacia e Poder Judiciário, porém, em sua maioria esses 
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casos foram arquivados. Essa situação constatou a ausência de aplicação das normas que 

coíbem a discriminação racial. Em seguida, mencionou a inclusão do CONAR nessa situação. 

Para fundamentar essa afirmação, a recorrente SEPPIR citou o Relatório da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos de 

n° 66/06, intitulado como o caso Simone André Diniz. Esse caso brasileiro foi apresentado à 

Comissão, a fim de o Brasil ser responsabilizado internacionalmente (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006). 

A senhora Simone André Diniz se candidatou a uma vaga de doméstica anunciada no 

jornal “A Folha de São Paulo”, publicado em 02/03/1997. Esse anúncio dizia expressamente a 

preferência por candidatas brancas. Em contato telefônico, a senhora Simone André Diniz foi 

questionada sobre a sua cor, e em seguida, respondeu que era negra. A atendente disse então 

que a candidata Simone André Diniz não preenchia o perfil da vaga (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Inconformada, a vítima Simone André Diniz expôs essa discriminação racial à 

Subcomissão do Negro da Ordem dos Advogados, de São Paulo, e depois apresentou notitia 

criminis à Delegacia de Crimes Raciais, o qual foi instaurado o inquérito policial. Coletada as 

provas e os depoimentos, o delegado de polícia elaborou o relatório e remeteu para o Juiz de 

Direito, sendo concedida a ciência do Ministério Público - MP. O parecer do MP foi favorável 

ao arquivamento, tendo sido acolhido pelo Juiz de Direito que decidiu pelo arquivamento 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Diante do caso Simone André Diniz e de outras pesquisas que constataram a 

desigualdade da população negra no país, como os dados do IBGE, IPEA, INSPIR, ISER, 

além de outras notícias de discriminação racial em anúncios de emprego, veiculados pelo 

mesmo jornal citado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o 

Brasil, por descumprir o direito à igualdade e ao acesso à justiça (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Esse relatório do caso Simone André Diniz foi usado pela SEPPIR para embasar a 

acusação ao CONAR de arquivamento automático, em processos que discutiram a prática de 

discriminação racial. O Conselheiro relator do CONAR respondeu essa acusação da SEPPIR 

e, por sua vez, afirmou que o caso não tinha sido arquivado daquela maneira, pois foi 

discutido entre os Conselheiros no Conselho de Ética. Assim, esse posicionamento visou 

manter a impressão de um espaço de discussão democrática. 
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ix. Ausência de discriminação racial. Em dois casos houve essa afirmação 

categórica dos relatores (“Hellmann’s canibal” e “Melissa loverobots”), o primeiro ofereceu 

duas razões: (a) não houve a difusão de pouca inteligência dos negros, por ter sido seduzido 

pelo molho anunciado, apresentado pelo homem branco e (b) o homem branco tentaria 

escapar dos canibais, independentes da cor deles. Já o segundo caso, o relator apenas 

afirmou a inexistência de discriminação racial, não oferecendo os motivos do seu 

convencimento, transcrevemos: 

 

“Este relator não encontrou no anúncio da Melissa nada que esteja em desacordo 

com os artigos mencionados na inicial. Cabe razão à defesa, não há conteúdo preconceituoso 

nesta publicidade” (retirado do caso “Melissa loverobots” – processo n° 106/05, fls. 31). 

 

x. Reputação da discriminação racial a quem indagou o anúncio. Em três 

casos foi suscitada essa afirmação (“Embratel macacos cantando”, “Rexona Ebony”e 

“Benetton amamentação”). Para os relatores, foram os reclamantes que visualizaram o 

anúncio de maneira discriminatória, ou seja, a acusação discriminatória se voltou aos 

reclamantes, conforme destaques a seguir: 

 

“[...] mais uma vez trata-se do caso típico em que o racismo está nos olhos de quem 

vê, e não no objeto analisado.” (retirado do caso “Embratel macacos cantando” – processo n° 

07/04, fls. s/n) 

 

“[...] Para uma mente preconceituosa, como parecem ser as das denunciantes, é claro 

que a interpretação foi para o lado negativo, isto é, que o anúncio diz que o negro é mais 

fedido que o branco.” (retirado do caso “Rexona Ebony” – processo n° 314/03, fls.s/n) 

 

xi. Ausência de reprodução de estereótipos racistas. Esse posicionamento foi 

notado em três casos (“Embratel macacos cantando”, “Embratel moça negra pede...” e “Se sua 

família também está sentindo a falta do que elas fazem...”), e as razões em cada caso foram 

distintas, conforme a demonstração de cada caso: 

 Caso “Embratel macacos cantando”: o relator foi convencido pelo argumento 

da defesa, afirmando que os macacos retratados no anúncio se reportaram aos da cultura 
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japonesa e não das ofensas racistas. Além disso, afirmou que não encontrou nenhuma 

semelhança nas vozes aos dos cantores de jazz estadunidenses, mencionamos: 

 
A defesa é bastante clara ao mostrar que o filme em questão faz parte de uma 

campanha, há 6 meses no ar, que se inspira nos “três macacos de Santai” e não em 

um bordão clássico de racismo, que é associação entre negros e macacos. (fls. s/n) 

 

 

 Caso “Embratel moça negra pede...”: nesse caso, a relatora entendeu que o 

anúncio utilizou os símbolos nacionais de composição da sociedade brasileira e isso não 

configura ultraje às pessoas: 

 

“[...] entende que o filme em questão faz parte de uma campanha que tem como 

centro de sua idéia criativa a veiculação de traços culturais fortemente enraizados na cultura 

nacional que não caracterizam um desrespeito à dignidade da pessoa (fls.31)”. 

 

 Caso “Se sua família também está sentindo a falta do que elas fazem...”: o 

relator, nesse caso disse que o anúncio possuía o objetivo de oferecer a prestação de serviço 

doméstico e, a ausência de modelos de outras raças, não poderia ser tomando por racista ou 

discriminatório: 

 

 “[...] pelo fato de não serem utilizados modelos de outras raças e cores, deva ser 

considerado racista ou tendente a estereotipar a raça negra (fls. 31)”. 

 

xii. Produto voltado para os negros não causa discriminação racial ou 

segregação. O termo “dupla proteção” usado no anúncio de divulgação à população negra foi 

compreendido como discriminatório pelos consumidores, pois sugeria forte odor dessas 

pessoas. O relator no caso “Rexona Ebony” não considerou discriminatório e apresentou três 

razões que sustentaram essa afirmação: (a) as pesquisas demonstraram os apelos das 

consumidoras para a criação desse produto, (b) os consumidores se sentiram agraciados com 

esses produtos e (c) disse que não é atribuição do CONAR permitir ou não a existência de um 

produto. 

 

[...] Mais do que uma opinião de duas consumidoras, temos 6 diferentes pesquisas  

que mostram que a imensa maioria das pessoas negras ficou honrada com o 

lançamento do produto, e não viu nenhum preconceito ou racismo na comunicação. 

[...] Somando a isso, o fato de que a ANVISA, que regula o setor, não viu problemas 

no uso do termo, não vejo porque ele não possa ser utilizado. (fls. s/n) 
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xiii. Presença do negro no anúncio de instituição bancária. Apenas um caso 

(“Banco do Brasil”) trouxe esse entendimento. Para o relator, raramente existe a presença do 

negro em anúncios, principalmente de uma instituição bancária. No seu entendimento, essa 

reclamação ocorreu porque o consumidor não estava habituado a enxergar o negro nesse ramo 

publicitário. Descrevemos parte do seu entendimento: 

 

[...] O que nós não gostamos de mostrar nos nossos comerciais é a cara mais comum 

do brasileiro, a sua dura e real condição social, a sua cor predominante. É tão raro 
isto acontecer que até mesmo um negro estranha quando se vê num comercial, ainda 

mais de um Banco. Longe de ser preconceituoso, este comercial do Banco do Brasil 

e da DNA merece nosso parabéns. Pelo lirismo do seu texto, pela delicadeza de sua 

direção, e principalmente pela coragem na escolha do elenco. (retirado do caso 

“Banco do Brasil” – processo n° 193/03, fls.s/n) 

 

 

xiv. Reputação da agência e do anunciante. Nesse tópico, o relator ponderou 

sobre a importância do trabalho da instituição assistencial e a necessidade do anúncio para a 

captação de recursos, a fim de assegurar a manutenção da instituição. O único caso que 

apareceu esse entendimento foi o Caso “Casa de Menores”, processo n° 184/03, 

mencionamos: 

 
[...] Creio não haver dúvidas quanto a seriedade da instituição e no seu trabalho de 

apoio a jovens carentes. Também não há dúvidas quanto ao procedimento de buscar 

provedores de recursos através da publicidade, inclusive com a cooperação pro bono 
de uma agência – em um trabalho que se alinha no segmento  marcante do Terceiro 

Setor (fls. s/n).  

 

 

xv. Afirmação de associações discriminatórias no anúncio. A campanha 

publicitária em questão mostrou um anúncio que os filhos presentearam a mãe branca com um 

sofá, e os filhos presentearam a mãe negra com um conjunto de cozinha. Nesse caso, o relator 

identificou a associação das cores das modelos a determinado ambiente, concluindo que essa 

atitude reproduziu comportamentos discriminatórios. Embora o relator tenha considerado o 

anúncio discriminatório, o mesmo votou pela absolvição, ou seja, o arquivamento do caso, 

porque já tinha deixado de ser veiculado e por isso entendeu que houve a perda de objeto. 

Segue o trecho dessa argumentação: 

 

Apesar das imagens dos referidos comerciais sugerirem duas famílias de posse 

similares, uma avaliação mais detalhada deixa clara a intenção de se associar a cor 

da pele ao ambiente da casa aonde essas mães – preta e branca – mais naturalmente 

se encaixariam. O que obviamente, reforça comportamentos discriminatórios e 
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idéias pré-concebidas a respeito das raças e enseja uma certa superioridade da 

branca sobre a negra. (retirado do caso “Marabraz” – processo n° 154/03, fls. s/n) 

 

 

xvi. Admissão da marginalização, discriminação e preconceito na sociedade. 

No decorrer de todo parecer do caso “Instituto Paulista de Adoção”, o relator manifestou o 

entendimento da existência da discriminação e preconceito na sociedade, e o anúncio, nesse 

caso, teve o objetivo de explicitar esses fenômenos, a fim provocar mudança social, seguem 

destaques: 

 
Denuncia, como o polichinelo com o seu segredo, que a sociedade é discriminatória. 

Arranha o verniz de muita gente que teima em preservar as aparências. 

Por isso, quem sabe, deve ter ocasionado perplexidade a algumas pessoas. Mas é a 
essas pessoas que o anúncio se dirige, convidando-as a experimentar uma 

solidariedade sem defensas. (retirado do caso “Instituto Paulista de Adoção”, 

processo n° 22/84). 

 

 

Os próximos argumentos apresentados a seguir, foram expostos exclusivamente em 

fase recursal. São eles: 

 

xvii. Utilização da norma federal. O relator foi convencido pelo argumento da 

defesa e afirmou que o Estatuto da Igualdade Racial não era cabível para considerar a 

ausência de representatividade dos negros no caso “Fralda da turma da Mônica”, porque ainda 

precisaria de regulamentação para a instauração das cotas raciais previstas. Apesar da 

existência dessa legislação, o relator já se posicionou desfavorável a essa medida, pois, em 

sua opinião, cerceia a liberdade de expressão comercial, seguem destaques: 

 

Não tenho dúvidas que a redação inserta na lei – certa ou errada – exclui um critério 

objetivo (20%de reserva de mercado para negros) e deixou um princípio, que precisa 
ser regulado para a sua operacionalização. 

Aduzo que, embora se trate de ação afirmativa, a fixação desse percentual abriria um 

precedente para uma restrição à liberdade de informação e criação, que se encontra 

sob o manto da proteção constitucional, justamente porque o constituinte originário 

visou impedir que a legislação infraconstitucional estabelecesse limitações sem base 

no texto da Carta Magna. (retirado do caso “Fralda da turma da Mônica”, processo 

265/10, fls.138) 

 

 

xviii. Visualização dos negros nos anúncios atuais. O relator do caso “Assolan” 

destacou que nos anúncios antigos não haviam modelos ou atores negros e atualmente 

podemos encontrar esses padrões na publicidade. Essa mudança foi decorrente das conquistas 

dos movimentos sociais, transcrevemos:  
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Se este comercial da Assolan tivesse sido produzido e veiculado na década de 70 

todos os bebês seriam brancos. [...] 

Evoluímos mil anos e a propaganda também. Mas o grande responsável por essa 

evolução foi o próprio negro, e sem a sua luta tudo permaneceria na mesma. [...] 

(fls.s/n). 

 

 

xix. O anúncio utilizou um dos símbolos da resistência negra: o black power. 

Esse raciocínio foi exposto pelo relator, da fase recursal, no caso “Assolan”. Nesse 

argumento, percebemos a associação a partes do corpo humano ao produto, porém o relator 

não considerou discriminatório, pois esse penteado simbolizava a resistência e luta da 

população negra. 

 

[...] Por tudo isso, a reação contra o comercial de Assolan, e pior ainda, a decisão de 

sustação do comercial de Assolan soam para mim, mais do que um retrocesso, soa 

espantoso. Seria até mais fácil a defesa do comercial em nome do mix racial 

praticado nos castings – temos bebês de todas as raças. Mas o bebê negro predomina 

em sua beleza. Ele é um lindo guerreiro em sua peruca Black power palha de aço. E 
este é um dos filmes mais limpos, mais saudáveis, mais gostosos, mais agradáveis de 

se rever que eu já vi em matéria de anúncios feito com base em crianças. 

(retirado do caso “Assolan”, processo n° 68/10, fls. s/n). 

 

 

xx. A condenação do anúncio não ponderou a sua ideia central. Para o relator 

do caso “Assolan”, a condenação foi equivocada porque se baseou na interpretação e nas 

reclamações do anúncio, que consistiam na incitação de apelidos como “cabelo assolan”. 

Nesse caso, a interpretação dos consumidores e seus efeitos nas relações pessoais não foram 

considerados pelo relator, transcrevemos: 

 

“[...] A decisão da Câmara que o sustou prendeu-se a uma análise das queixas e não na 

análise do filme [...] (fls. s/n)”. 

 

xxi. A condenação do anúncio pouco reduz a discriminação racial. O relator 

recursal, do caso “Assolan” se mostrou cético, quanto aos efeitos da condenação do anúncio, 

para a diminuição do preconceito racial. Assim, afirmou que a condenação da peça seria 

apenas um paliativo para o problema. Descrevemos o seu posicionamento: 

 

“Isso lembra a história da traição conjugal, quando o marido traído fez just iça 

retirando o sofá da sala. Tirem o comercial Assolan e o preconceito diminuirá e as crianças 

não receberam mais apelidos” (retirado do caso “Assolan”– processo n° 68/05). 
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5.6.3. Casos condenados pelo CONAR 

 

 

Esse tópico foi elaborado com as informações retiradas dos relatórios e dos acórdãos 

proferidos pelas Câmaras do Tribunal de Ética do CONAR. Dentre os 24 processos 

selecionados, 6 receberam algum tipo de condenação. Identificamos três penalidades 

impostas, conforme atualmente preceituado pelo art. 27 do RICE e pelo art. 50 do CBARP: 

 A Advertência a Anunciante, Agência de Publicidade ou Veículo de 

Comunicação ou de outros que tenham suas responsabilidades definidas no Capítulo IV do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária; 

 A Alteração ou correção do anúncio, assinando prazo compatível com a 

natureza e a complexidade da providência, e; 

 A Sustação, pelos Veículos de Comunicação, da divulgação do anúncio. 

Os artigos que foram frequentes nessas decisões foram: 1°, 2°, 3°, 6°, 19, 20 e 50, 

todos do CBARP. Esses artigos preceituam a sujeição dos anúncios às leis nacionais; a 

condição do anunciante, da agência de Publicidade e do veículo de divulgação responder o 

processo administrativo, perante o CONAR; a publicidade deve estar de acordo com as metas 

educacionais, culturais e com o desenvolvimento econômico; a publicidade não deve ser 

oposta aos direitos pessoais e sociais, às instituições e as autoridades; o anúncio não deve 

beneficiar ou incitar qualquer tipo de discriminação, inclusive a racial e a previsão das 

penalidades, conforme já descritas acima
20

. 

                                                             
20

Artigo 1º: Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e 

verdadeiro; 

Artigo 2º: Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar, 

de forma depreciativa, diferenciações sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que 

se destina ou que possa eventualmente atingir; 

Artigo 3º: Todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do Anunciante, da Agência de Publicidade e do 

Veículo de Divulgação junto ao Consumidor; 

Artigo 6º: Toda publicidade deve estar em consonância com os objetivos do desenvolvimento econômico, da 

educação e da cultura nacionais. 

Artigo 19: Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, à 

intimidade, ao interesse social, às instituições e símbolos nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo 

familiar. 
Artigo 20: Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação racial, 

social, política, religiosa ou de nacionalidade. 
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Apenas 6 casos se integraram nesse grupo, os argumentos foram diversificados, 

apresentado pouca frequência entre si. Abaixo, detalhamos cada caso separadamente: 

 

1. Caso “Azeite Gallo”: O relator de antemão, antes de tecer os seus argumentos, 

indicou uma posição imparcial em relação à atitude politicamente correta, citamos: 

 

“[...] a elaboração do voto se baseou na função social da comunicação, dos preceitos 

do Código de Ética do CONAR, da coleta de opiniões de muitos consumidores comuns e 

alguns estudiosos da questão racial e da observação desse relator (fls. s/n)”. 

 

Vale destacar que, embora o relator tenha colocado que a sua argumentação teve 

fundamento em estudos raciais, o voto não apontou nenhuma teoria. 

Demonstrando cautela, o relator teve uma postura cética, no tocante à acusação de 

intenção racista do anunciante, devido ao prestígio e reputação da agência e do anunciante. 

Porém, para o relator, o anúncio não pode ser dúbio ou ocasionar entendimentos racistas, 

devido à responsabilidade social dos representados. Citamos um trecho retirado do único caso 

que apareceu essa argumentação: 

 

“O anúncio permite interpretações e associações racistas e, por ter responsabilidade 

social, a comunicação não deve dar margens a associações equivocadas (fls.s/n)”. 

 

No que se refere à argumentação da defesa que assumiu a associação da cor da 

embalagem a do terno dos seguranças, como o filme “MIB – Homens de Preto”, o relator 

desqualificou esse posicionamento, agravando a situação dos representados. 

Em seguida, o relator disse que a pena de sustação não deveria ser fixada, pois 

indicaria uma posição radicalista. Esse entendimento do relator nos indicou uma resistência à 

imputação dessa pena. Por isso, votou pela pena de alteração, porque admite o debate e a 

flexibilidade, sem eliminar a criatividade dos profissionais envolvidos. Dessa forma, indicou-

nos que a pena de alteração permite a discussão entre os publicitários. 

Ao final do seu voto, novamente o relator disse que o CONAR decidiu com 

neutralidade, transcrevemos: 
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“[...] essa Câmara não deve sinalizar ao público que somos defensores radicais de 

minorias, maiorias, do politicamente correto ou do incorreto (fls. s/n)”. 

 

Por maioria de votos, a 2ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela alteração do 

anúncio, com fundamento nos arts. 1°, 3°, 6°, 19, 20 e 50 letra “b” do CBARP. 

 

2. Caso “Machado de Assis”: A relatora não visualizou discriminação racial no 

anúncio, pois não encontrou nenhuma comparação entre negros e brancos, com base na 

explicação do filósofo francês Gobideau. 

 

“[...] o roteiro do filme, assim como as suas imagens, narração, diálogo e contexto 

não transmitem idéias que sequer se aproximem de uma comparação entre os brancos e 

negros. Se não existe comparação de uma distinção, exclusão, restrição ou preferência por 

algum tipo físico ou técnico (fls. s/n).” 

 

Em seguida, a relatora refutou o argumento da Secretaria de Promoção de Igualdade 

Racial - SEPPIR, que afirmava a discriminação racial por retratar o renomado escritor 

Machado de Assis, como se fosse um homem branco, transcrevemos: 

 

O argumento utilizado pelas pessoas que se dirigiram ao órgão público foi o de que 

a superioridade da raça branca (racismo, portanto) teria evidenciado através do 

“embranquecimento” do escrito que era mulato. Com isso sustentam que teria sido 

transmitida implicitamente a mensagem de que as características boas e honrosas do 

escritor estariam erroneamente apropriadas por um personagem branco. 

[...] 
Portanto, não considero eu tenha havido discriminação racial velada. Não há no 

filme nenhum elemento objetivo ou subjetivo capaz de diferenciar, excluir ou 

restringir ou demonstrar preferência pelas pessoas de pele branca. 

 

 

Embora a relatora tenha negado a incidência da discriminação racial, ela interpretou 

como outra infração ética, pois não houve a retratação fidedigna das características físicas do 

escritor homenageado. Por isso a relatora recomendou penalidade de alteração, pois considera 

elemento primordial para tradição cultural brasileira, destacamos a seguir: 

 

[...] A produção falhou, porém, em retratar fielmente a aparência do escritor, que era 

mulato. O deslize técnico não denota preferência pela pele branca, mas de 

desvirtuamento da imagem de um escritor que é parte importante da cena cultural 

brasileira, um verdadeiro símbolo nacional (retirado do caso “Machado de Assis”, 

processo n° 226/11, fls. s/n). 
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A 3ª Câmara do Conselho de Ética, por maioria de votos, aplicou a pena de alteração 

do anúncio, com base nos artigos 1°, 3°, 6° e 50 letra “b” do CBARP. 

 

3. Caso “Devassa negra”: Para o relator, o anúncio destacou atributos e a 

imagem do corpo da mulher negra como sendo os mesmos do produto e, dessa maneira, 

veiculou a mulher negra como um corpo sensualizado, transcrevemos: 

 

A afirmação do anúncio “É pelo corpo que se reconhece uma verdadeira negra”, 

com a imediata visualização da bela e corpulenta negra, em pose e trajes sensuais, 

efetivamente constituem o núcleo principal da mensagem publicitária. 

Nesse sentido, a expressão (ainda que não tenha sido esta a sua intenção), reduz ao 

reconhecimento da mulher negra, por seu corpo. Notem que a primeira impressão e a 

grande informação do anúncio são muito fortes neste sentido. E a mulher negra não 

é apenas um corpo. (fls.149) 

 

 

Portanto, o relator acreditou que a expressão usada no anúncio, associava o corpo ao 

produto, ainda que não tenha sido a intenção dos representados, recomendando a alteração do 

anúncio. 

Esse anúncio recebeu a pena de alteração, proferido por decisão conjunta entre a 1ª e 

3ª Câmaras do Conselho de Ética, com fundamento nos artigos 1°, 3°, 6°, 19, 20 e 50 anexo 

“P”, com votação por maioria de votos.
21

 

A anunciante inconformada com a decisão recorreu, a fim de reverter/ excluir essa 

penalidade. Segundo a relatora recursal, o anúncio indevidamente associou o corpo da modelo 

negra do produto anunciado, de forma apelativa, mencionamos: 

 
Da análise ao conjunto do anúncio não consigo chegar a qualquer conclusão 

diferente de qualquer conclusão diferente de que a mulher negra está sendo retratada 

como objeto sexual, vez que reduzida a seu corpo, tendo a Anunciante no mínimo 

faltado com o cuidado na sua elaboração (fls.s/n). 
 

 

                                                             
21 Anexo P: 1. Regra geral: por tratar-se de bebida alcoólica — produto de consumo restrito e impróprio para 

determinados públicos e situações — deverá ser estruturada de maneira socialmente responsável, sem se afastar 

da finalidade precípua de difundir marca e características, vedados, por texto ou imagem, direta ou 

indiretamente, inclusive slogan, o apelo imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto em 

qualquer peça de comunicação; [...] 

3. Princípio do consumo com responsabilidade social: a publicidade não deverá induzir, de qualquer forma, ao 

consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas alcoólicas: 
a) eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários 

jamais serão tratados como objeto sexual; 
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Conforme o voto da relatora, a Câmara Especial de Recursos confirmou a alteração 

do anúncio em 2ª instância, com votação unânime, com base nos artigos 1°, 3°, 3°, 19, 20 e 50 

letra “b” do CBARP. 

 

4. Caso “Benetton anjinho”: O relator repudiou a defesa, porque os argumentos 

apresentados estavam desconexos e, caso tivesse um encadeamento lógico, poderia dificultar 

a situação dos representados, devido à defesa ter assumido o apelido do anúncio de “anjinha e 

diabinha”, o anúncio se mostrou racista diante da Constituição Federal, o Código de Defesa 

do Consumidor e do CBARP. 

Além disso, o relator disse que a garantia da liberdade ocorre por meio do 

cumprimento das leis e do Estado de Direito. Embasou esse fundamento com citações de 

Hayek, e sua obra O Caminho da Servidão, e Kant com a seguinte expressão: “o homem é 

livre quando não tem de obedecer a ninguém, exceto às leis”. Em seguida citou Ludwig Von 

Nises para citar em segunda mão Werner Sombart, que falou sobre a comunicação divina que 

Hittler supostamente recebia: 

 
“Führer, nosso Führer – refere-se a Hittler, é claro – “recebe instruções diretamente 
de Deus, o Führer do Universo”... “E Deus, escreve ele, transmite suas instruções 

diretamente a Hittler. Naturalmente, o professor Sombart não deixou de acrescentar, 

com muita modéstia: não sabemos como Deus se comunica com o Führer. Mas o 

fato não pode ser negado” (fls.214). 

 

 

Diante dessa situação, o Prof. Nisses questionou sobre solução de um governo 

absolutista e, em seguida, respondeu que teria com a atitude dos cidadãos de barrar a 

execução de um sistema político autoritário. E por fim, distinguiu a liberdade da servidão: 

 
Haveria ume remédio contra tudo isso? Eu diria que sim. E esse remédio é a força 

dos cidadãos: cabe-lhes impedir a implantação de um regime tão autoritário que se 

arrogue uma sabedoria superior à do cidadão comum. Essa é a diferença 

fundamental entre a liberdade e a servidão, conclui o professor Von Nisses (Fls. 

214). 

 

 

Dessa forma semelhante, associou analogicamente a justificação de Hittler, que dizia 

ser um oráculo, entre a argumentação utilizada pela agência Walter Thompson. Desse modo, 

o relator afirmou que a agência teria cautela em não veicular uma imagem chocante e 

polêmica como: 
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“Não cometeriam o mau gosto de ilustrar uma foto de uma linda alemãzinha ao lado 

de uma simpática judiazinha, naquela época. Seria racista, porém, altamente impactante” (fls. 

215). 

Assim, a peça publicitária incitou os males que ainda não foram solucionados, 

porque se percebeu que o racismo foi estabelecido no Brasil, porém não de forma evidente 

como a hittleriana e do Klu-klux-klan e, tampouco, subtendido como o “olhar de Capitu”. 

Admitiu que o país padece desse erro e isso não deve ser motivo para levar vantagem, através 

da humilhação: 

 
A foto ilustra o anúncio da Benetton deixou expostas em outdoor espelhados pelo 

País ferida feias, ainda longe da cicatriz. Sabemos que o racismo se suporta no 

Brasil – não é tão explícito como o de Hittler contra os judeus ou da congênere 

norte-americana Klu-klux-klan, parceira no ramo do preconceito. Em compensação, 
nosso racismo também não é assim tão dissimulado como o olhar de Capitú. Temos 

nossas chagas, e a consciência me diz que não devemos tripudiar sobre elas. (fls. 

215). 

 

 

Igualmente, o relator demonstrou que a situação do racismo e do preconceito racial 

ainda era sentida no país e a imagem do anúncio era ofensiva, citou alguns trechos de poesias 

contemporâneas de Carlos de Assumpção, na obra “Protesto” 
22

 e de Ele Semog, em “O Arco-

íris Negro”
23

. 

Assim sendo, o relator justificou a recomendação da sustação e da advertência, 

embora o outdoor já tenha sido retirado, pois a meta da primeira penalidade era impedir a 

reincidência da conduta, já que a agência recorreu diversas vezes ao recurso da polêmica e 

podendo se desfazer rapidamente do anúncio, o que poderia acarretar a inexistência do objeto 

reclamado: 

 

                                                             
22[...] Um dia sob ovações de rosas e alegrias 

Jogaram-me de repente 

Da prisão em que me achava 

Para uma prisão mais ampla 
Foi um cavalo de Tróia 

A liberdade que me deram [...] 

 
23“Abriram a corrente 

E fecharam o mundo. 

Cravaram um punhal pelas costas 

E disseram: VENTRE LIVRE: 

Juntaremos tanto grilhões 

Quanto for possível 

E mais quatrocentas misérias 

Então trocaremos tudo por flores 
Para enfeitar o enterro 

Dessa coisa estranha: o racismo. 
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“Em nome disso, voto pela sustação (letra c do artigo 50) e advertência (letra a do 

mesmo artigo). Pode parecer estranho sustar um anúncio retirado de cartaz em novembro, mas 

sem essa punição nada impediria sua volta” (fls. 216). 

 

A 2ª Câmara do Conselho de Ética acompanhou o relator e decidiu pela sustação de 

veiculação do anúncio e advertência, por maioria de votos, com fundamento nos artigos 1°, 

2°, 20 e 50 letras “a” e “c” do CBARP. No acórdão foi mencionada a demora no julgamento, 

pois todos expuseram o seu posicionamento. Em suma, a maioria compreendeu que os 

representados tiveram o intuito para polemizar e chocar a sociedade, o que foi crucial para a 

condenação. 

Não se conformando com essa decisão, a anunciante recorreu. Na esfera recursal, o 

relator defendeu as atividades do CONAR das acusações do cerceamento de defesa e da 

prática de censura, pois permitiu a defesa dos acusados e o julgamento foi fundamentado em 

normas conhecidas pelas partes, e por fim afirmou que a atuação do órgão não obstrui a 

criatividade, citou como exemplo o Código Inglês de Autorregulamentação Publicitária que, 

apesar do rigor, as propagandas daqueles países são as mais criativas. 

Apesar de o recorrente ter renunciado expressamente o argumento da perda de objeto 

na fase recursal, ou seja, desistir dessa alegação, por já ter finalizado a publicação, o relator 

manifestou que essa alegação era inofensiva, porque os julgamentos do CONAR somente 

foram realizados após a veiculação dos anúncios e não previamente. 

Os representados alegaram que o penteado da modelo negra era semelhante aos 

usados na África. No entanto, o relator disse que no Brasil, esse penteado lembrou aos chifres 

de demônio e por isso o considerou como discriminatória. Transcrevemos o trecho dessa 

ideia: 

 

“Argumentar que o penteado feito na criança negra é moda na África e não tem 

conotações outras, é infantil. Lembro aos senhores advogados que propaganda não é o que se 

diz, mas é o que os outros entendem.” (retirado do caso “Benetton anjinho” – processo 

229/91, fls. 335 – 2° vol) 

 

Dessa forma, constatamos que o relator recursal considerou a interpretação dos 

consumidores, em seu voto. Além disso, o relator destacou que a anunciante não foi causadora 



 
 

99 
 

dos males aos negros, contudo a peça publicitária não deve despertar ou explorar a difusão de 

imagens ofensivas aos mesmos, conforme transcrição a seguir: 

 

“Claro que a Benetton não é responsável por tudo que o Brasil fez, e continua 

fazendo aos negros. A Benetton é apenas responsável por não explorar ou provocar este 

sentimento em seu outdoor” (retirado do caso “Benetton anjinho”, processo 229/91, fls. 336 – 

2° vol). 

 

Por outro lado, o relator ressaltou que no conjunto de outras peças da anunciante, foi 

caracterizada a prática racista e, por isso, constatou a ausência dessa intenção. Contudo, o 

relator recursal considerou o anúncio questionado ofensivo. Observamos esse destaque: 

 
[...] A campanha anterior da Benetton, que demonstra que esta empresa não tem 
publicidade racistas, até o contrário, é uma atenuante a ser considerada, e uma 

evidência de que não deve ter havido a intenção. [...] Como tudo isto atenua, mas 

não muda a ofensa à raça negra, voto pela formulação da sentença na primeira 

instância, mantendo apenas a sustação, letra c do art. 50. (retirado do caso “Benetton 

anjinho”, processo 229/91, fls. 336 – 2° vol) 

 

 

Dessa maneira, para o relator houve infração ao artigo 20 do CBARP, mesmo tendo 

ausência de intenção. O relator demonstrou aversão à alegação da agência que atribuiu a 

conduta discriminatória aos reclamantes do anúncio. Mencionamos esse raciocínio: 

 
Finalmente, faço questão de registrar meu repúdio à forma como a Thompson 

interpretou o relatório e o voto do Conselheiro Luciano Ornelas. Combativo 

jornalista que é, não conteve sua pena e pode ter resvalado na ironia, mas se o fez, 

certamente foi reação à certa dose de cinismo também contida nos argumentos das 

defesas na fase inicial. Querer taxar o Secretário da Justiça de racista por ter iniciado 

um processo exatamente para combater esse sentimento, irrita qualquer relator, 

ainda mais um jornalista. (retirado do caso “Benetton anjinho”, processo 229/91, fls. 

336 – 2° vol) 

 

 

A decisão da Câmara especial de Recursos reformou parcialmente da decisão de 1ª 

instância, tendo retirado a apena de advertência e preservou a sustação da veiculação do 

anúncio. 

 

5. Caso “Conforme-se: dia 12/10”: Nesse caso o relator iniciou o seu voto com 

a transcrição do artigo 2° e 20 dos CBARP e disse que o anúncio em questão violou estes 

dispositivos do CBARP. 
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Tendo detalhado o anúncio, o relator assemelhou a mordaça da babá retratada ao 

tratamento escravocrata no Brasil, conforme abaixo transcrevemos: 

 

Se carinho é amarrar o citado anjo, com uma grossa corda de naylon, e amordaçá-la 

com um pano, vamos rever toda a história de escravidão no Brasil e chegar à 

conclusão que a escrava Anastácia não passa de um equívoco pois (sic) tudo que 

aconteceu na sua vida não passou de manifestações desenfreadas de amor (retirado 

do caso “Conforme-se: dia 12/10”, processo n° 118/88, fls.17). 

 

 

Além disso, o relator expressou a sua repulsa diante das justificativas apresentada pela 

defesa, no que se refere a personalidade para atestar a cor da modelo:  

 

“[...] querer justificar o fato da pobre infeliz ser negra, por suas qualidade espirituais e 

passar a todos os leitores das revistas que publicaram este anúncio um atestado de supina 

estupidez” (retirado do caso “Conforme-se dia 12/10”, processo n ° 94/86). 

 

Por fim, o relator recomendou a pena de sustação do anúncio por desrespeitar a 

dignidade humana, retratar as diferenças sociais de forma saliente e desprezar a atividade 

publicitária. 

O Conselho de Ética decidiu pela sustação, por unanimidade de votos, com 

fundamento nos artigos 1°, 2°, 3°, 6°, 19, 20 e 50, letra “a” do CBARP. 

 

6. Caso “Assolan”: A relatora não provou a associação do produto anunciado ao 

cabelo dos atores, porque compreendeu como reforço aos estereótipos já existentes na 

sociedade, e que acarretou ofensa à dignidade humana, de acordo trecho a seguir: 

 

O tom das queixas dos consumidores revela, por si, um grau de ressentimento agudo 

decorrente de uso de imagens descritas (bebês com perucas assolan). O ponto mais 

destacado das inúmeras queixas refere-se ao impacto negativo sobre crianças e 

reforço da imagem antiga de discriminação pejorativa (cabelo de aço, cabelo ruim, 
cabelo Bombril). (retirado do caso “Assolan”, processo n° 68/05, fls.112) 

 

 

A 6ª Câmara do Conselho de Ética, por maioria de votos, recomendou a sustação do 

anúncio, com base nos artigos 1°, 3°, 17, 19, 20 e 50 letra “c” do CBARP
24

. O dispositivo 17 

                                                             
24

Artigo 17: Ao aferir a conformidade de uma campanha ou anúncio aos termos deste Código, o teste primordial 

deve ser o impacto provável do anúncio, como um todo, sobre aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo. A partir dessa 
análise global é que se examinará detalhadamente cada parte do conteúdo visual, verbal ou oral do anúncio, bem 

como a natureza do meio utilizado para sua veiculação. 
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foi relacionado a esse caso, devido à repercussão do anúncio induzir apelidos ofensivos entre 

as crianças, segundo as reclamações dos consumidores. 

Vale ressaltar que o caso “Assolan” teve recurso, mas os argumentos dessa decisão 

de 2ª instância foram dedicados aos argumentos de absolvição do CONAR. 

 

 

5.6.4. Os argumentos e as teorias antirracistas 

 

 

Nesse tópico, elegemos alguns argumentos apresentados pela defesa e pelo CONAR 

que podem ser discutidos à luz de algumas teorias. 

Tanto a defesa quanto o CONAR, no caso “Fralda da turma da Mônica”, afirmaram 

que o critério para a escolha dos atores foi o técnico, ou seja, aquele que verificou as 

habilidades e o desempenho dos atores, que podemos compreender como mérito individual. 

O relator desse caso complementou que, o Estatuto da Igualdade Racial ao 

estabelecer percentualmente a participação dos negros, estaria violando a Constituição 

Federal, pois restringiria a liberdade de expressão dos anunciantes e publicitários. 

Para Guimarães (2005, p.197) a ação afirmativa não viola o mérito individual e o 

tratamento igualitário, apenas o ajusta para que promova e reproduza esses valores, por um 

determinado período de tempo: 

  
Apesar de não parecer claro ao senso comum, o princípio de ação afirmativa 

encontra seu fundamento na reiteração do mérito individual e da igualdade de 

oportunidades como valores supremos: a desigualdade de tratamento no acesso de 
bens e aos meios justifica-se, apenas, como forma de restituir a igualdade de 

oportunidades, e, por isso mesmo, deve ser temporária em sua utilização, restrita em 

seu escopo, e particular em seu âmbito. Enfim, a ação afirmativa, sob esta ótica não 

reificada, é vista como um mecanismo, um artifício, para promover a equidade e a 

integração sociais. 

 

 

Dessa maneira, a ação afirmativa é um mecanismo de aprimoramento dos processos 

seletivos meritocráticos, pois visa corrigir distorções nos espaços que constam somente 

pessoas de determinado perfil, viabilizando a diversidade nos espaços que não a encontramos, 

conforme destaque abaixo: 

 
Aqui está, acredito, a chave para compreender a justeza da ação afirmativa: ela se 

constitui numa defesa da desracialização, desetnização ou dessexualização de elites, 

e não num ataque à formação de elites em geral. Ela é, num certo sentido, uma 

defesa da legitimidade do mérito e uma tentativa de livrá-lo da contaminação de 
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acidentes raciais, étnicos ou sexuais; sua virtude está em procurar evitar que 

mecanismos meritocráticos acabem por concentrar no topo indivíduos de uma 

mesma raça, etnia ou sexo. (GUIMARÃES, 2005, p.203/204) 

 

 

Cabe destacar que, recentemente o STF julgou a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Federal – ADPF n° 186, que questionava sobre as cotas raciais nas universidades 

públicas. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela sua constitucionalidade, por 

unanimidade de votos.
25

 

Assim, as ações afirmativas visam atingir os objetivos estabelecidos na Carta magna: 

a correção das distorções sociais, sobretudo as raciais, nesse caso específico. 

Dessa forma, acreditamos que as ações afirmativas na publicidade favorece a 

valorização do negro, como potencial consumidor e, assim esse tratamento pode refletir no 

comportamento social, promovendo o tratamento igualitário entre as pessoas. 

Outro argumento apresentado pela defesa, no caso “Fralda da turma da Mônica”, 

consistiu sobre a impossibilidade de verificar objetivamente a descendência dos brasileiros, 

devido à miscigenação dessa sociedade. Dessa maneira, o anúncio não representou somente 

uma etnia, considerando as diferentes origens e miscigenações. 

Essa argumentação é semelhante ao que Antônio Sérgio Guimarães (2005, p.192) 

respondeu. A posição atacada pelo autor afirmava que a maioria da população era 

descendente de negros e, por isso, não necessitava das ações afirmativas, mas de políticas 

universalistas, aquelas que ampliam direitos civis e políticos a todos. O autor rechaçou esse 

argumento dizendo que a classificação devia ser de acordo com a autoclassificação da 

população, e as ações afirmativas devem ser direcionadas aos mais discriminados, conforme 

citação a seguir: 

 
[...] Creio ter demonstrado que tal afirmativa é falsa: não podemos classificar a 

maioria da população como “negra”, porque não é assim que ela se define e se 

identifica racialmente. A verdade é que muito poucos querem ser (ou não podem 

deixar de ser) negros ou pretos e a estes, os mais discriminados, são dirigidas a as 

políticas de ação afirmativa. 

 

 

Dessa maneira, verificamos que a argumentação da defesa tendeu para a 

uniformização da população brasileira, sem considerar as características físicas discriminadas, 

sobretudo o que nos interessa, as dos negros. 

                                                             
25

Fonte: Sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042>. Acesso em: 19/08/2012. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042
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O último argumento discutido nessa parte se refere ao do relator do caso “Fralda da 

turma da Mônica”, que afirmou sobre a categorização racial deve ser eliminada, pois foi 

elaborado com o fim de inferiorizar uma parcela da sociedade. Tal classificação não seria 

mais aplicável, pois os valores da sociedade são republicanos. 

Já Guimarães (2005, p.184) afirmou que a negação da existência de raças provém de 

meados dos anos 50 e 60, acreditava-se que essa negação combateria a discriminação racial. 

Atualmente, essa premissa é compreendida como pressuposto para a negação da 

discriminação racial na sociedade, de acordo destaque a seguir: 

 
[...] Tudo se passa, nessa versão romântica do anti-racismo, como se se quisesse 

negar uma realidade na qual, no íntimo, acredita-se: declara-se que as raças não 

existem, mas usa-se a classificação de “negros” e “brancos” dos Estados Unidos, 

como se esta fosse sua classificação racial verdadeira, como se os brancos 
americanos não fossem, eles próprios, também mestiços, como se eles fossem puros, 

“cem por cento” brancos. Apenas nossos brancos é que seriam mestiços e, por isso, 

seriam considerados “negros” nos Estados Unidos. 

Na verdade, é contra essa classificação “odiosa”, que nos transformaria, a todos, em 

negros, que se levanta a nossa indignação, negando as raças e, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de haver discriminação entre nós. (p.184/185) 

 

 

Sodré (1999, p.245) identificou essa atitude como fator do racismo midiático, 

denominando-o como a negação, porque o anúncio escondeu a negritude do renomado 

escritor, retratando-o como se fosse um homem branco, desprezando a influência negra na 

História e nas Artes. 

Dessa forma, constatamos que essas argumentações trazidas pela defesa e pelo 

CONAR são paralisantes, ao passo que, tentam desconstituir a prática discriminatória e 

inviabilizar qualquer medida experimental, a fim de reverter essa situação de exclusão social.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A pesquisa tratou da discriminação racial nos meios publicitários, abordou sobre três 

tipos de normas que regulam essa conduta: a norma penal, descrito no art. 20 da Lei CAÓ, o 

art. 20 do CBARP e os artigos 44 e 45 do Estatuto da Igualdade Racial, pois foram 

orientadores normativos para as decisões do CONAR, conforme a determinação do art. 1° do 

CBARP. 

A norma penal prevê pena de reclusão e multa, enquanto a norma do CBARP prevê a 

aplicação da pena de advertência, alteração, sustação do anúncio e em casos extremos, a 

divulgação de nota pública do CONAR nos veículos de comunicação. Já o Estatuto não prevê 

responsabilização nos casos em que não tiver sido observada a representatividade nas peças 

publicitárias, por outro lado, permite a política de ação afirmativa, a fim de promover a 

participação dos negros nos anúncios publicitários. 

Dentre esses aspectos normativos antirracistas sobre a publicidade, o trabalho se 

ateve ao CONAR e às suas decisões. O CONAR possui cinco órgãos, quais sejam, a 

Assembleia Geral, o Conselho Superior, o Conselho de Ética e o Conselho Fiscal. Detalhamos 

somente o Conselho de Ética, pois esse órgão detém a competência de julgar e fiscalizar as 

infrações éticas. O Conselho de Ética possui três órgãos, o Plenário e seu Presidente, a 

Câmara Especial de Recursos e seus Presidentes e, por fim as Câmaras e seus Presidentes. 

Existem dois tipos de processos éticos: o investigatório e o contencioso. O primeiro 

somente pode ser iniciado por membros do CONAR ou associados, e possui a finalidade de 

averiguar se o anúncio viola ou não o CBARP. Em caso negativo, esse processo é arquivado, 

e em caso positivo, o processo se torna contencioso. O segundo tipo de processo é aberto 

prazo para a oposição de defesa, sob pena de revelia. No caso em que uma das partes é 

associada, existe a possibilidade de acordo; não ocorrendo, o processo segue para saneamento 

e, depois para conclusão para o Conselheiro Relator. Feito o relatório, parecer e voto do 

relator, o processo segue para debates e votação. O acórdão de 1º instância é passível de 

recurso, denominado de ordinário. Sendo admitido, abre-se prazo para contrarrazões. Do 

acórdão em segunda instância, também é possível interpor recurso, chamado de 

extraordinário, somente nas hipóteses descritas no art. 42 do RICE. 

Durante o estudo dos processos éticos, verificamos que órgãos estatais e privados 

verificaram algumas condutas de discriminação nas peças publicitárias e, por isso 
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encaminharam as reclamações ao CONAR, para as devidas providências. Contudo, 

constatamos a mínima condenação desses casos: dos 24 processos selecionados, 5 foram 

condenados por discriminação racial. 

Percebemos que, o CONAR em diversos momentos tendeu a rejeitar a compreensão 

de outros sistemas sociais, como a SEPPIR e o Ministério Público da Bahia acerca desse 

fenômeno. Levanta-se como hipótese a afirmação de o CONAR proteger a classe publicitária 

em nome da liberdade de expressão, em detrimento de outra garantia fundamental, com igual 

status constitucional: a proibição da prática racista ou discriminatória. 

Além disso, constatamos que o órgão autorregulamentador apresentou dificuldade 

em verificar a prática da discriminação racial nos anúncios. Alguns argumentos utilizados 

pelo CONAR foram frequentes tanto para condenar, quanto para arquivar, isto é, algumas 

razões para a caracterização da infração ética também foram motivos para a ausência de 

violação do CBARP. A seguir, ilustramos esses argumentos: 

O argumento da retratação da marginalização dos negros no anúncio, como 

representação da realidade dos danos presentes nessa parcelada população, esteve presente no 

caso “Instituto Paulista de Adoção”, que serviu para fundamentar o arquivamento e no caso 

“Benetton anjinho” essa justificativa sustentou a condenação do caso, pois o anúncio não 

deveria provocar ou explorar essa situação. 

No tocante ao argumento de atribuição da interpretação racista ao reclamante, esse 

argumento fundamentou as decisões do CONAR tanto para o arquivamento (nos casos 

“Embratel macacos cantando”, “Rexona Ebony”, “Benetton amamentação”, “Benetton 

anjinho” e “Assolan” em 2ª instância), quanto para a alteração (no caso “Azeite Gallo”). 

Já o posicionamento de neutralidade do CONAR quanto às questões raciais e aos 

movimentos sociais apareceu na decisão de arquivamento no caso “Hellmann’s canibal”, e 

também fundamentou a pena de alteração do caso “Azeite Gallo”. 

Quanto à questão da associação de parte ou corpo inteiro ao produto anunciado, 

houve o entendimento de que essa relação não foi discriminatória no caso “Assolan” em 2ª 

instância. Por outro lado, ocorreu a compreensão racista ou discriminatória dessa associação, 

nos casos: “Assolan” em 1ª instância, “Devassa Negra”, e “Azeite Gallo”. 

Como pudemos verificar, dois argumentos foram equilibrados, pois foram ideias 

paritárias, um para a condenação e outro para o arquivamento, mencionamos: o 

reconhecimento da discriminação racial e a posição de neutralidade das questões raciais. 
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Já os outros dois argumentos não tiveram o mesmo equilíbrio, porque foram 

frequentes em mais de um processo, os quais citamos: a acusação da interpretação racista às 

pessoas que representaram foram cruciais para o arquivamento do processo em 5 casos, tanto 

em 1ª e 2ª instância; e a associação de parte ou o corpo inteiro aos produto anunciado em 3 

casos em 1ª e 2ª instância, fundamentaram a condenação desses casos. 

Encontramos argumentações nos relatórios dos conselheiros que foram contrárias 

entre si, porém não foram suficientes para decisões contrastantes. Encontramos quatro 

argumentos que foram relacionados em dois grupos, devido à decisão dos casos.  

No grupo dos argumentos que embasaram os arquivamentos, encontramos dois 

argumentos conflitantes. O caso “Fralda da turma da Mônica”, que reconheceu a prática 

discriminatória na sociedade contra os negros, e no caso “Instituto paulista de Adoção”, que 

não admitiu a existência dessa conduta na sociedade, pois estava em desuso, considerando 

como uma prática ultrapassada.  

No grupo dos argumentos condenatórios localizamos igualmente, posicionamentos 

opostos. No caso “Benetton anjinho” o conselheiro em 2ª instância afirmou que o anúncio não 

teve a intenção racista, e o caso “Conforme-se 12/10” e “Benetton anjinho” em 1ª instância, 

os relatores entenderam que os anúncios tiveram o objetivo racista. Ainda que esses 

entendimentos fossem contrários, as decisões foram equivalentes. 

Além disso, verificamos que os processos condenados por discriminação racial não 

havia notícia nos autos administrativos da comunicação dessa prática delituosa aos sistemas 

de justiça. 

Outra posição que apresentou divergências entre os membros do CONAR foi à 

questão da perda de objeto, ou seja, uma espécie de prescrição do processo ético, em virtude 

do anúncio já ter sido transmitido. Em outras palavras, a perda da condição de julgamento do 

anúncio, devido à peça publicitária já ter deixado de ser veiculada por um longo tempo. 

Para o relator do caso “Marabraz”, o anúncio fez associações discriminatórias, mas 

votou pelo arquivamento do caso, devido à perda de objeto. Já a Câmara, ao contrário do 

relator, optou por arquivar esse caso, por não vislumbrar nenhuma infração ética. 

Já no caso “Benetton anjinho”, o relator em 1ª instância afirmou que o anúncio já tinha 

sido veiculado, porém indicou a pena de advertência e sustação, a fim de evitar a reincidência 

da conduta. Além disso, o relator em 2ª instância disse que a renúncia do argumento da perda 

de objeto feito pelos recorrentes era inofensiva, porque o CONAR somente decide após a 

transmissão do anúncio e, não previamente. 
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Por outro lado, percebemos que os poucos recursos interpostos foram 

majoritariamente nos casos em que receberam alguma condenação, entre advertência, 

alteração e/ou sustação, são eles: “Devassa”, “Assolan” e “Benetton anjinho”; e, apenas 1 

caso, o “Fralda da Turma da Mônica”, que foi arquivado, teve recurso, interposto pela 

SEPPIR. 

Cabe destacar que, em nenhum dos casos houve recurso promovido pelo consumidor, 

embora fossem noticiados pelo CONAR acerca das decisões, conforme emails e aviso 

recebimento anexos aos respectivos autos. Suspeitamos que o consumidor encontrou-se 

despreparado acerca dos trâmites processuais desse órgão autorregulamentador e, por isso 

houve a inexistência de recursos, considerando que as manifestações consumeristas tenham 

sido a maioria (16 casos) na representação desses processos éticos. 

Desse modo, constatamos que órgão autorregulamentador ao imputar penalidades aos 

anúncios os membros do CONAR apresentaram mais divergências, pois verificamos que em 5 

casos houve condenação por maioria de votos e apenas 1 caso teve votação unânime. 

Entretanto, majoritariamente, os de arquivamento tiveram votação unânime (14 processos), 

apenas 3 casos tiveram votação por maioria e 1 a decisão foi monocrática. Desse modo, 

verificamos que o arquivamento dos casos aparentemente geraram poucos conflitos, já que 

não houve notícia de divergência ou discussão nos autos. Diverso, porém, dos casos que 

receberam alguma penalidade, que ocorreram discordâncias. 

Por fim, verificamos que as decisões do CONAR foram indefinidas, no que se refere 

aos anúncios considerados discriminatórios. No tocante ao questionamento de ausência de 

negros nas peças publicitárias, o órgão autorregulamentador não julgou como discriminatório. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Dispositivos do CBARP e RICE 

 

Quadro 6. Dispositivos do CBARP e RICE 

Artigos Teor 

1 CBARP Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e 

verdadeiro. 

2 CBARP Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar, 

de forma depreciativa, diferenciações sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos 

grupos a que se destina ou que possa eventualmente atingir. 

3 CBARP Todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do Anunciante, da Agência de Publicidade e do 

Veículo de Divulgação junto ao Consumidor. 

6 CBARP Toda publicidade deve estar em consonância com os objetivos do desenvolvimento econômico, da 

educação e da cultura nacionais. 

17 

CBARP 

Ao aferir a conformidade de uma campanha ou anúncio aos termos deste Código, o teste primordial 

deve ser o impacto provável do anúncio, como um todo, sobre aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo. A 

partir dessa análise global é que se examinará detalhadamente cada parte do conteúdo visual, verbal 

ou oral do anúncio, bem como a natureza do meio utilizado para sua veiculação. 

19 

CBARP 

Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, à 

intimidade, ao interesse social, às instituições e símbolos nacionais, às autoridades constituídas e ao 
núcleo familiar. 

20 

CBARP 

Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação racial, 

social, política, religiosa ou de nacionalidade. 

27, I, “a”, 

RICE 

O relatório conterá o resumo dos fatos, das principais peças dos autos e das provas neles 

produzidas; destacará, caso tenha ocorrido, a concessão de medida liminar; e, em parecer 

fundamentado, recomendará, conforme o caso: 

I – O Arquivamento da representação quando: 

a – julgar não caracterizada infração ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária; 

 

33 

CBARP 

Este Código condena os anúncios que:  

a. manifestem descaso pela segurança, sobretudo quando neles figurarem jovens e crianças ou 

quando a estes for endereçada a mensagem;  

b. estimulem o uso perigoso do produto oferecido;  

c. deixem de mencionar cuidados especiais para a prevenção de acidentes, quando tais cuidados 

forem essenciais ao uso do produto;  
d. deixem de mencionar a responsabilidade de terceiros, quando tal menção for essencial;  

e. deixem de especificar cuidados especiais no tocante ao uso do produto por crianças, velhos e 

pessoas doentes, caso tais cuidados sejam essenciais. 

 

Anexo 

“O” 

Na propaganda de automóveis, caminhões, ônibus e tratores:  

1. Não se permitirá a divulgação de dados de desempenho que correspondam a condições de uso 

atípicas para a maioria dos Consumidores – a não ser quando tais condições forem claramente 

especificadas. 

2. Não se permitirá que o anúncio contenha sugestões de utilização do veículo que possam pôr em 

risco a segurança pessoal do usuário e de terceiros, tais como ultrapassagens não permitidas em 

estradas, excesso de velocidade, não utilização de acessórios de segurança, desrespeito à 

sinalização, desrespeito aos pedestres e às normas de trânsito de uma forma geral.  
3. Também não serão permitidos anúncios que induzam o usuário a desrespeitar, quando na direção 

de veículos motorizados, as regras de silêncio e de higiene das vias públicas, bem como do respeito 

aos recursos naturais e ecológicos quando em viagem.  

4. Os anúncios não deverão induzir a erro quanto às características específicas do veículo, tais como 

consumo, velocidade, desempenho, conforto e segurança.  
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Anexo 

“P” 

 [...]3. Princípio do consumo com responsabilidade social:a publicidade não deverá induzir, de 

qualquer forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos 

anúncios de bebidas alcoólicas: 

a. eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem; modelos 

publicitários jamais serão tratados como objeto sexual; [...] 

 

50 

CBARP 

Os infratores das normas estabelecidas neste Código e seus anexos estarão sujeitos às seguintes 

penalidades: 

[...] 

b. recomendação de alteração ou correção do Anúncio; 

c. recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; [...] 

 

Fonte: CBARP – Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e elaboração da Autora. 
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Anexo 2. Caso “Azeite Gallo” 

 

 

Caso 1 - Processo n° 279/11: Azeite Gallo: O anúncio “O nosso azeite é rico. O 

vidro escuro é o segurança”, veiculado por mídia impressa, por revista, foi representado pelo 

CONAR, por intermédio das manifestações dos consumidores. O anunciante Gallo Brasil e 

Consultoria Ltda. e a agência ALMAP/BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. foram 

requeridas na representação de n° 279/11. O requerimento de instauração de processo ético, 

subscrito pelo vice-presidente do CONAR, fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 

19 e 20 do CBARP. 

 

 Fonte: CONAR e  

<http://institutoluizgama.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=212:anuncio-do-

azeite-gallo-vai-parar-no-conar-por-possivel-racismo&catid=10:questao-racial-e-quilombola&Itemid=38> 
 

 

Um dos consumidores reclamantes considerou o anúncio racista, porque designou os 

membros da classe profissional dos seguranças como negros, o que significa a manutenção 

das estruturas e status sociais, que atualmente se tenta alterar. 

A peça publicitária, de fundo alaranjado, ilustrou uma embalagem do lado esquerdo, 

em grande proporção, e ao centro, reflete uma sombra da embalagem em formato de dois 

galhos, um direcionado ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. Ao centro, entre os galhos, 

seguem os termos: “O nosso azeite é rico. O vidro escuro é o segurança.” Em proporções 

reduzidas ao lado direito, há uma ilustração de três embalagens da linha do produto 

anunciado, e ao lado esquerdo dessa ilustração, em fontes diminuídas, está escrito: “Azeite 

http://institutoluizgama.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=212:anuncio-do-azeite-gallo-vai-parar-no-conar-por-possivel-racismo&catid=10:questao-racial-e-quilombola&Itemid=38
http://institutoluizgama.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=212:anuncio-do-azeite-gallo-vai-parar-no-conar-por-possivel-racismo&catid=10:questao-racial-e-quilombola&Itemid=38
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Gallo. Agora embalagem de vidro escuro. Protege o azeite de efeitos oxidantes de luz, 

preservando a qualidade e o sabor até chegar à sua mesa”. 

Devidamente citados, a agência e o anunciante apresentaram defesa em peça única. 

Os representados alegaram que não violaram as disposições do CBARP, pois a peça 

publicitária foi elaborada para informar a mudança da embalagem para o vidro escuro, que 

protege contra os efeitos oxidantes da luz, ou seja, a nova embalagem possui a finalidade de 

garantir a qualidade e o sabor do produto. Outro argumento apresentado foi à associação a cor 

escura aos trajes dos seguranças, que representa discrição, austeridade, neutralidade, 

exemplificou o filme “MIB – Homens de Preto”, e concluiu que a embalagem escura protege 

o azeite, de maneira exemplificativa, equivale à cor correspondente ao traje dos seguranças. 

Requereram o arquivamento da representação. 

O conselheiro relator André Luiz da Costa destacou que o voto não sinalizou 

qualquer tipo de interesse radicalista, inclusive do politicamente correto ou incorreto. Indicou 

que, a elaboração do voto se baseou na função social da comunicação, “dos preceitos do 

Código de Ética do CONAR, da coleta de opiniões de muitos consumidores comuns e alguns 

estudiosos da questão racial” e da observação do relator. Recomendou a alteração do anúncio 

e apresentou as seguintes razões:  

Não acreditou que a peça publicitária foi elaborada por intenção racista ou 

discriminatória, devido à história e reputação da agência e do anunciante; 

O anúncio permite interpretações e associações racistas e, por ter responsabilidade 

social, a “comunicação não deve dar margens a associações equivocadas”; 

Considerou o anúncio e a defesa desastrosos. A defesa por relacionar o termo 

“escuro” à cor do terno dos seguranças, mencionando o filme MIB – Homens de Preto; 

Não recomendou a sustação do anúncio, por entender uma posição radicalista. 

Afirmou que a câmara não deve ter parte de determinados posicionamentos demarcados na 

sociedade, ou seja, “essa Câmara não deve sinalizar ao público que somos defensores, radicais 

de minorias, maiorias, do politicamente correto ou do incorreto”. 

A pena de alteração permite o debate, a flexibilidade, a atividade criativa. 

A 2ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela alteração do anúncio, por maioria de 

votos, com fundamento nos arts. 1, 3, 6, 19, 20 e 50 letra “b”do CBARP. 
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Anexo 3. Caso “Machado de Assis” 

 

 

Caso 2 - Processo n° 226/11: Caixa 150 anos – Machado de Assis: O anúncio 

“Caixa 150 anos”, veiculado por mídia televisiva, foi representado pelo CONAR, mediante 

solicitação da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial – SEPPIR. O anunciante Caixa 

Econômica Federal e a agência Borghierh Lowe Propaganda e Marketing Ltda. foram 

representados no processo ético n° 226/11. 

   

Fonte: CONAR e      Fonte: CONAR  

http://victordarosa.blogspot.com.br/2011/09/preto-no-branco.html 
ehttp://gjol.blogspot.com.br/2011/09/caixa-tira-do-ar-publicidade-com.html 

 
Vídeo na íntegra http://www.youtube.com/watch?v=10P8fZ5I1Wk 

 

O anúncio iniciou-se com a atriz Glória Pires dizendo sobre a importância de pensar 

no futuro e apresentando Machado de Assis como exemplo disso. Na próxima cena, um 

bancário perguntou ao Machado em que poderia ajudá-lo. Machado respondeu que veio fazer 

um depósito na poupança. Em seguida, a atriz Glória Pires disse que a história de Machado 

com a Anunciante durou anos e esteve presente em seu testamento. Por fim, a atriz Glória 

Pires disse: “Caixa 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros”. O anúncio foi 

veiculado por mídia televisiva. 

A peça de representação foi elaborada em 28/09/11 e, já continha a suspensão do 

anúncio em 20/09/11. Dessa maneira, o processo em questão tratou de examinar as cópias do 

procedimento administrativo instaurado no SEPPIR, conforme destaque a seguir: 

 
Embora a presente nota emitida pela Anunciante CEF 20/09/11 dê conta da 

suspensão da veiculação do anúncio, cabe ao presente processo o exame das 

manifestações acostadas ao ofício enviado ao poder público federal. (fls.1) 

 

http://victordarosa.blogspot.com.br/2011/09/preto-no-branco.html
http://gjol.blogspot.com.br/2011/09/caixa-tira-do-ar-publicidade-com.html
http://www.youtube.com/watch?v=10P8fZ5I1Wk
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A peça de representação de ofício, subscrita pelo presidente do CONAR, 

fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP.  

Foi encaminhado um ofício do ouvidor do SEPPIR ao CONAR requerendo 

providências, pois o anúncio representado retratou Machado de Assis como um senhor 

branco, motivo que causou indignação da população. O ofício mencionou que a Ouvidoria 

recebeu diversos emails solicitando a suspensão da peça publicitária e a retração pública. O 

SEPPIR juntou cópias do procedimento administrativo instaurado na ouvidoria do referido 

órgão, que investigou e questionou sobre o anúncio em questão. 

O anunciante e a agência apresentaram defesa elaborada por advogados. Alegaram 

que o intuito do anúncio foi de homenagear o escritor, e de forma alguma quis desmerecer ou 

ofender a sua etnia. A peça publicitária apenas destacou as características físicas do 

homenageado, de acordo com os retratos da época, e que a escolha do ator se deu em razão da 

semelhança. A defesa juntou um retrato de Machado de Assis e foto do ator. Relatou que a 

anunciante produziu outras peças publicitárias que apoiaram os esportes, as mulheres e à 

diversidade. Noticiou que o anúncio publicitário não estava sendo mais veiculado, tendo sido 

substituído por outra peça publicitária, com outro ator representando o homenageado. A 

anunciante apresentou a nova peça publicitária ao SEPPIR, e veiculação já estava ocorrendo. 

Por fim, informou que a presidência do anunciante divulgou nota na imprensa a suspensão do 

anúncio, pedido de desculpas para a população, principalmente aos movimentos que 

defendem as causa étnicas. Requereu o arquivamento da representação. 

A relatora Carla Simas votou pela alteração do anúncio, por essas razões: 

 Não entendeu que houve discriminação racial, nos termos do art. 1 do Estatuto 

da Igualdade Racial; não identificou nenhuma comparação entre negros e 

brancos, com citação direta do filósofo francês Gobineau: 

“Tal doutrina estabelecia que ‘todas as manifestações histórico-sociais do homem e seus 

valores (ou desvalores) dependem da raça’, ‘também de acordo com essa doutrina, existe uma 

raça superior (“ariana” ou “nórdica”) que se destina a dirigir o gênero humano.’” (fls.s/n) 

 
[...] Em linha com os conceitos apresentados, não identifico no filme ora analisado 

nenhuma mensagem que explicita ou implicitamente pode ser classificada como 

discriminatória ou capaz de incitar a desigualdade racial. O roteiro do filme, assim 

como suas imagens, narração, diálogo e contexto não transmitem idéias que sequer 

se aproximem de uma comparação entre brancos e negros. Se não existe comparação 

de uma distinção, exclusão, restrição ou preferência por algum tipo físico ou étnico. 

(fls. s/n) 
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O argumento exposto de discriminação racial apresentado pelo SEPPIR, por 

apresentar o Machado Assis como uma pessoa branca não teve o mesmo entendimento da 

relatora: 

 
O argumento utilizado pelas pessoas que se dirigiram ao órgão público foi o de que 

a superioridade da raça branca (racismo, portanto) teria evidenciado através do 
“embranquecimento” do escrito que era mulato. Com isso sustentam que teria sido 

transmitida implicitamente a mensagem de que as características boas e honrosas do 

escritor estariam erroneamente apropriadas por um personagem branco. 

[...] 

Portanto, não considero eu tenha havido discriminação racial velada. Não há no 

filme nenhum elemento objetivo ou subjetivo capaz de diferenciar, excluir ou 

restringir ou demonstrar preferência pelas pessoas de pele branca. 

 

 

 A peça publicitária não fez menção à questão racial. Tratou dos fatos reais da 

vida do escritor homenageado, dessa forma, a relatora compreendeu como 

equivoco técnico que, descaracterizou Machado de Assis; 

 A análise das peças publicitárias deve ser limitada, pois quando se trata de 

ficção, existe a liberdade dos autores em representar sob determinado ponto de 

vista, descrita conforme a sua vontade, como o autor queira que a “realidade ou 

fatos históricos sejam percebidos pelas pessoas”; 

 Contudo, as peças publicitárias seguem normas legais e éticas diferentes das de 

ficção artísticas, fundamentou com os arts. 1 e 19 do CBARP que tratam da 

respeitabilidade do anúncio e conformidade com o desenvolvimento cultural; 

 Em razão disso, pelo anúncio tratar de situações reais, “os responsáveis 

deveriam ter sido mais cuidadosos” ao representar o ilustre escritor. 

Recomendou a alteração, baseado no art. 6 do CBARP, por dever estar de 

acordo com a Cultura Nacional, mas não o considerou como racista. Considerou 

a etnia como um elemento relevante para a preservação da tradição brasileira: 

 
Nessa medida, a utilização de um personagem real, de suma importância cultural 

para o País, não pode ser retratado de maneira aleatória. Ao que tudo indica, o 

anunciante preocupou-se em retratar corretamente a época. Nota-se cuidado com o 

figurino e com o cenário. O escritor é mostrado escrevendo com a mão esquerda, o 

que demonstra ter havido uma pesquisa mínima acerca das características pessoais 

do escritor. A produção falhou, porém, em retratar fielmente a aparência do escritor, 

que era mulato. O deslize técnico não denota preferência pela pele branca, mas de 

desvirtuamento da imagem de um escritor que é parte importante da cena cultural 
brasileira, um verdadeiro símbolo nacional. 
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A 3ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela alteração do anúncio, por maioria de 

votos, com fundamento nos arts. 1, 3, 6 e 50 letra “b” do CBARP. 
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Anexo 4. Caso “Ypióca” 

 

 

Caso 3 – Processo n° 48/11 - Ypióca 

 

Fonte: CONAR 

Fonte: CONAR 
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Fonte: 

<http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2008/um-novo-olhar-sobre-o-

passado>. Acesso em: 06/06/12. 

 

O anúncio “Ypióca – Reserva especial comemorativa dos 150 anos da Ypióca”, 

veiculado por mídia eletrônica, via internet, por sítio eletrônico do anunciante, foi 

representado pelo CONAR, através da manifestação de consumidor, por meio de email. O 

anunciante Ypióca Agroindustrial Ltda. foi requerido na representação n° 48/11. 

A peça de representação foi redigida pelo Vice-Presidente Executivo do CONAR, 

fundamentado pelos arts. 19 e 20 do CBARP. 

A reclamação enviada pelo consumidor consistiu na retratação de pessoas negras 

semelhante a situação de trabalho escravo colonial, e as pessoas brancas, em situação de 

consumo do produto anunciado. 

A ilustração anexada aos autos se refere à obra de Debret, em que quatro homens negros 

trabalham num engenho de cana-de-açúcar, em período colonial. Essa imagem foi 

reproduzida no rótulo das bebidas do anunciante. 

O anunciante apresentou defesa com as seguintes argumentações: 

 A imagem no rótulo é uma réplica da imagem do quadro “pequena moenda 

portátil de açúcar”, pintado pelo Jean-Baptiste Debret, e essa obra e parte uma 

publicação intitulada como Vigem Pitoresca e Histórica ao Brasil, formada por 

153 pranchas de pinturas acompanhadas de textos que explicam as ilustrações. 

Esse livro é dividido em 3 tomos, e o 2º se reportou ao ano de 1835, tendo como 

tema central a representação dos escravos negros, a agricultura e o trabalho 

urbano da época; 

 A obra de Debret retratou uma situação histórica ocorrida no país. Essa obra 

significa um marco histórico dos 150 anos do produto do anunciante; 

http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2008/um-novo-olhar-sobre-o-passado
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2008/um-novo-olhar-sobre-o-passado
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 A anunciante não possui o propósito de praticar qualquer forma de 

discriminação, transcrição a seguir: 

 
Portanto, esclarecemos e enfatizamos que foge as intenções da empresa signatária 

qualquer prática discriminatória ou atentatória a dignidade humana. Muito pelo 

contrário, a empresa Ypióca ao longo de seus 165 anos de existência, tem construído 

uma história sólida de identidade com o povo brasileiro de todas as etnias, não 

fazendo qualquer diferenciação em razão de raça ou etnia. 

 
 

O parecer do relator Iúri Gomes Maíra Leite foi sucinto, votou pelo arquivamento, 

porque reconheceu os argumentos apresentados na defesa, que não considerou 

preconceituosa, pois a retratação da peça de Debret faz alusão à época da fundação da 

empresa anunciante. Segue destaque do voto: 

 
Acata a argumentação da defesa com base nos argumentos do anunciante, (sic) 

Embora a peça em questão neste processo seja o rótulo do produto que aparece na 

propaganda da bebida YPIÓCA, fica evidente que a intenção do anunciante foi de 

utilizar uma réplica da obra do artista Jean Baptiste Debret, para fazer uma 
referência à mesma de fundação da empresa YPIÓCA. 

Fica claro o objetivo não foi à discriminação racial e não podemos considerar 

preconceituosa. 

 

 

A 8ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento, por unanimidade de 

votos, com fundamento no art. 27, n° I, letra “a” do RICE. 
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Anexo 5. Caso “Devassa Negra” 

 

 

Caso 4 - Processo n° 373/2010: Cerveja Devassa Negra:  

 Fonte: CONAR e 

http://feminismo.org.br/fmdf/?p=133 

 

O anúncio “É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra”, veiculado por mídia 

impressa, por revista, foi representado de ofício pelo CONAR, mediante manifestação de um 

grupo de consumidores, através de 72 emails enviados ao órgão autorregulamentador. O 

anunciante Primo Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes S/A e a Agência Mood de 

Comunicação Integrada Ltda. foram representados no processo ético n° 373/10. 

Através do despacho do presidente do CONAR, a representação foi formalizada e 

fundamentada nos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 e Anexo “P” do CBARP. O presidente determinou o 

pronunciamento do relator, se eventualmente houver a concessão de liminar. 

O CONAR recebeu numerosas reclamações dos consumidores, cerca de 70 emails 

consideraram a peça publicitária machista, racista e sexista. Um dos emails recorre à imagem 

da negra escravizada como objeto sexual dos seus senhores. Citamos algumas mensagens 

desses emails: 

 
Propaganda extremamente machista e racista. Já é um absurdo a permissão de 

propagandas que associem diretamente o consumo de um produto ao corpo da 

mulher, mais absurdo ainda é associar supostas características do corpo da mulher 

negra. A empresa deveria ser punida e deveria, inclusive, ser obrigada a mudar de 

nome e logo. (fls. 12) 

 
[...] propaganda racista que coloca a negra como objeto sexual tal como se fazia na 

época da escravidão do Brasil quando eram usadas para satisfazerem favores sexuais 

de seus senhores. Muitas das vez (sic) isso ocorria sob violenta coerção 

caracterizando o que se chama hoje de estupro. A continuar assim me pergunto: 

porque respeitar algo que não se trata de uma pessoa, mas um objeto? Perguntas 

assim são agudas mas (sic) representam o conteúdo da mensagem. (fls. 30) 
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O CONAR juntou uma notícia publicada no jornal “A Gazeta de Vitória”, com o 

título Racismo machista, publicado em 19/12/2010, p. 27, assinado por Elio Gaspari, dizia 

que o anúncio em questão foi delineado com vulgaridade e racismo (fls. 87). 

A peça publicitária retratou a cerveja escura do anunciante comparando-a, 

analogicamente ao corpo de uma modelo negra em trajes e pose sensuais. O anúncio mostrou 

uma modelo sentada de costas, com uma perna esquerda dobrada e o joelho voltado para 

cima, com as mãos apoiadas ao chão e com leve inclinação para traz e para o lado direito. Foi 

mostrado o perfil do rosto da modelo, com a cabeça direcionada ao seu ombro direito. No 

lado esquerdo do anúncio, segue a seguinte expressão: “É pelo corpo que se reconhece a 

verdadeira negra. Encorpada, estilo dark ale. De alta fermentação, cremosa e com aroma de 

malte torrado.” A modelo trajava um vestido alaranjado com decote profundo nas costas e 

com uma fenda lateral. 

O relator Carlos Rebolo da Silva concedeu a liminar de sustação do anúncio, por 

entender a violação dos dispositivos acima mencionados, e por atingir uma grande quantidade 

de consumidores. 

O anunciante apresentou defesa elaborada por advogado. Inicialmente, questionou 

sobre conteúdo e quantidade de emails enviados ao CONAR, porque o conteúdo dessas 

mensagens foi redigido de forma semelhante, o que sugeriu uma representação construída e, 

por isso não entendeu que houve diversas reclamações. 

Retomou a campanha da Paris Hilton, para exemplificar a maneira irreverente da 

comunicação com os consumidores. Relatou que, a campanha representada foi uma 

continuidade dessa linha comunicativa da marca do anunciante, e não foi elaborada para 

atingir a mulher negra. O anunciante não entendeu que a peça publicitária foi discriminatória, 

porque não diferenciou brancos ou negros, ou mencionou qualquer descaso ou “preconceito 

para com a população afrodescendente.” Ressaltou que, a marca seria discriminatória somente 

se utilizasse o gênero feminino ou masculino, “ignorando a própria miscigenação do povo, 

quando se sabe que mais da metade da população brasileira é representada por negros, pardos 

e mestiços.” Segue destaques a seguir: 

“Aliás, frise-se, que poucas são as propagandas de cerveja com pessoas negras, o que 

demonstra que não houve discriminação alguma, ao contrário, houve sim uma homenagem à 

mulher negra.” (fls. 112) 
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Ademais, acrescentou que os anúncios de cervejas pouco mostram pessoas negras, e 

por isso, sustentou que não houve discriminação, “ao contrário, houve sim homenagem à 

mulher negra.” Embasou essa afirmação com a pesquisa realizada pela Universidade do 

Paraná, que indicou a baixa participação dos negros nas propagandas publicitárias nos jornais 

paranaenses. Relatou sobre um projeto de lei que objetiva a representação proporcional das 

pessoas negras, nas publicidades governamentais. 

A defesa argumentou que, quando o negro aparece em peça publicitária, existem 

entendimentos que relacionam à vulgaridade, à inferioridade, à discriminação racial, e relatou 

uma notícia de um anúncio publicitário governamental, julgado pelo STF, que não 

compreendeu a peça como preconceituosa. Diante dessa exposição, alegou que o preconceito 

reside na mente das pessoas que visualizam uma peça publicitária, conforme a oração abaixo: 

“Discriminatório e preconceituoso é achar que o negro está sempre perseguido e 

tratado de maneira diferente, quando não está. O preconceito muitas vezes, está somente na 

cabeça de quem vê uma propaganda ou peça criativa qualquer.” (fls.113) 

No tocante à vestimenta, a defesa afirmou que não houve diferenciação ao traje da 

modelo no anúncio representado, pois foi usado o mesmo tipo de roupa da garota propaganda 

Paris Hilton, conforme trechos a seguir: 

 
A vestimenta da modelo do presente anúncio apenas segue a mesma linha da 

campanha iniciada em 2010 e do camarote de carnaval, sendo certo que esse mesmo 

tipo de traje também foi utilizado pela loura, branca e bilionária Paris Hilton, que 

também foi garota propaganda da marca, o que atesta não haver o alegado 

menoscabo da cerveja Devassa à mulher negra ou qualquer discriminação racial. 

(fls. 114) 
 

 

Ao final, a defesa afirmou que os termos utilizados no anúncio, foram para descrever 

o produto, a “Devassa Negra”, para designar as características da bebida, a tonalidade mais 

escura, e o termo “encorpada”, para indicar aspectos de sabor e concentração da bebida, de 

acordo expressa menção abaixo: 

“O anúncio também informa se tratar de cerveja encorpada, mais uma vez se 

referindo a característica do produto, mais concentrado, de sabor mais marcante e forte. A 

alusão é ao corpo da mulher e não da cerveja.”(fls.114) 

Retomou sobre o figurino da modelo que expõe apenas pequenas partes do corpo, 

“como coxa, pernas, braços e costa”, e contrapartida aos outros anúncios de cerveja que 

mostram “mulheres em trajes íntimos muitas vezes com seios e nádegas descoberta revelando 

o apelo sexual que não se verifica no anúncio em destaque”. 
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A agência apresentou defesa em peça distinta do anunciante, redigida por advogado, 

e requereu o arquivamento da representação com os seguintes argumentos: 

 Em primeiro lugar, argumentou que não se deve admitir a polêmica acerca da 

marca Devassa, já tendo sido julgado pelo CONAR sobre a legitimidade do 

termo; 

 Em seguida relatou a história da marca, afirmou que há 9 anos foi usada a 

estratégia de divulgação: a comparação entre cervejas e mulheres. Durante esse 

tempo, não existiram reclamações de ofensa às mulheres seja loira, ruiva, 

morena e qualquer outro tipo, de acordo trecho a seguir: 

 

Considerando o ambiente alegre e irreverente do Rio de Janeiro, os fundadores da 

marca Devassa elegeram com estratégia de divulgação o desbunde, utilizando-se de 

comparações entre cervejas e mulheres. (fls.134)[...] 

A irreverência desta comparação nunca ofendeu qualquer carioca do sexo feminino, 

as quais sempre compareceram para ali desfrutar de boa cerveja. O sucesso da marca 

e a qualidade das bebidas foi tal que a Cervejaria Schincariol a adquiriu há poucos 
anos. (fls. 135)[...] 

Não se entende haver, deste modo, ofensa à representação da figura feminina, seja 

ela loira, morena, ruiva ou qualquer outro tipo, uma vez que há intenção em 

homenagear e demonstrar a beleza da figura feminina, sem qualquer estigmas. (fls. 

135) 

 

 

 Afirmou que não houve racismo na peça, porque não ocorreu a intenção de 

ofensa, tampouco dolo e incitação à discriminação.  

 
Não obstante, o crime de racismo pressupõe a intenção de ofensa a decisão 
consciente de reduzir o ser humano a sua classificação pela simples cor de pele, 

limitando-o. 

Não há qualquer intenção da marca Devassa em estigmatizar ou reduzir a figura 

humana a sua cor de pele em sua comunicação com o público. (fls. 136) 

 

 

 Juntou ementas jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação 

Cível n° 994.05.081591-3) e do Rio de Janeiro (Apelação Cível n° 

2008.001.38339 e 2.462/96), para fundamentar a existência do dolo para a 

caracterização do crime de racismo; 

 Ressaltou que a utilização do termo “preta” ou negra” não configura racismo, 

embasou esse fundamento com jurisprudências do CONAR, quais sejam, 

processo n° 314/03 (Rexona Ebony) e processo n° 132/99 (a moça negra pede); 

 Enfatizou que a menção das qualidades e características das mulheres sempre 

existiu na cultura popular brasileira, citou uma canção do Dorival Caymmi e 
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outra do David Nasser e Rubens Soares, intituladas como “O dengo que a nega 

tem” e a “Nega do cabelo duro”, respectivamente. 

 Finalmente, a defesa atestou que se a condenação por racismo decorresse de uma 

comparação de uma cerveja com uma mulher negra, igualmente, deveria “proibir 

todas as comparações entre as cervejas pilsen (claras) e mulheres loiras”. 

Para o relator Carlos Rebolo da Silva, a discussão não residiu na presença da modelo 

negra, porém nos elementos que compôs a peça publicitária. Compreendeu como núcleo 

principal da mensagem, a associação da mulher negra ao seu corpo, ainda que não tenha sido 

a intenção dos representados, segundo destaques a abaixo: 

 

A afirmação do anúncio “É pelo corpo que se reconhece uma verdadeira negra”, 

com a imediata visualização da bela e corpulenta negra, em pose e trajes sensuais, 

efetivamente constituem o núcleo principal da mensagem publicitária. 

Nesse sentido, a expressão (ainda que não tenha sido esta a sua intenção), reduz ao 

reconhecimento da mulher negra, por seu corpo. Notem que a primeira impressão e a 

grande informação do anúncio são muito fortes neste sentido. E a mulher negra não 

é apenas um corpo. (fls.149) 
 

 

Por isso, entendeu que ocorreu a violação dos artigos referidos, e recomendou a 

alteração do anúncio. 

A decisão conjunta entre a 1ª e a 3ª Câmaras do Conselho de Ética foi de recomendar 

a alteração do anúncio, com fundamento nos arts. 1,3,6,19, 20 e 50 do CBARP anexo “P”. A 

votação se deu por maioria dos votos (12X4). 

O anunciante recorreu da decisão, porque a decisão não foi unânime e, o voto não 

reconheceu a discriminação, porque recomendou a alteração do anúncio por motivo estranho à 

lide. Afirmou que a peça publicitária é semelhante ao estrelado pela atriz Paris Hilton, e por 

isso não foi abusivo ou discriminatório. Alegou a inadmissibilidade do julgamento, a partir de 

elementos que não fizeram parte da lide, conforme citação a seguir: 

 
A representação é baseada na acusação da discriminação e o próprio voto demonstra 

que não houve discriminação alguma, tanto que a modelo negra do anúncio é 

retratada do mesmo modo que os anúncios das marcas retrataram a bilionária e 

branca Paris Hilton. 

Na realidade o voto não acolhe a representação, mas julga e determina a alteração do 

anúncio por outro motivo/fundamento estranho à causa de pedir. (fls.168) 

 

 

Por fim, requereu a improcedência da representação e consequente arquivamento. 

O vice-presidente do CONAR ofereceu contrarrazões, sustentou o acolhimento do 

voto do relator ao pedido da representação, assim como, compreendeu a expressão usada no 
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anúncio “reduz ao reconhecimento da mulher negra por seu corpo, sendo que a mulher negra 

não é apenas um belo corpo”, desta forma, concluiu pela violação aos dispositivos já 

descritos. A confirmação dessa decisão possui intenção de “evitar qualquer tom de racismo, 

machismo ou sexismo”, de acordo destaque abaixo: 

 

[...] O voto do relator é absolutamente claro, e não só acolheu a representação como 

muito bem concluiu que a expressão utilizada no anúncio reduz o reconhecimento da 

mulher negra por seu corpo, sendo que a mulher negra não é apenas um belo corpo, 

considerando as infrações aos artigos, 1°, 3°, 6°, 19, 20, 50 letra “b” Anexo P do 

CBAP, o que deve ser mantido. 

A manutenção da decisão acima descrita deve ainda ser confirmada com o intuito de 

se evitar qualquer tom de racismo, machismo e sexismo, conforme expõem os 

consumidores queixosos. (fls.172) 

 
 

Requereu a manutenção da decisão, e a improcedência do recurso interposto. 

A relatora Ana Carolina Fortes Iapichini Pescarmona recomendou a manutenção 

integral, pois não encontrou no voto do relator a afirmação da ausência de discriminação 

racial no anúncio questionado, o relator apenas elucidou que a questão não era a presença da 

imagem da mulher negra, descrevemos: 

 
Dessa forma, discordo da alegação a qual se valeu a Anunciante em seu Recurso de 

que a decisão proferida deveria ser reformada pois (sic) o voto do Relator teria 

admitido não ter havido discriminação alguma. Ainda que fosse verdade, a 

discriminação foi apenas uma das infrações apontadas nessa representação. 

Ademais não encontrei nenhum trecho do voto do relator que tal entendimento 

tivesse nem de perto sido manifestado. Com razão, o Relator explicou apenas que o 

cerne da questão em julgamento não era a presença da figura da mulher negra no 
anúncio, aliás, louvável. (fls. s/n) 

 

 

Compreendeu que as infrações se deram em decorrência do conjunto do anúncio, isto 

é, o texto acompanhado pela imagem relacionou o produto ao corpo da mulher negra, 

citamos: 

 
Da análise ao conjunto do anúncio não consigo chegar a qualquer conclusão 

diferente de qualquer conclusão diferente de que a mulher negra está sendo retratada 
como objeto sexual, vez que reduzida a seu corpo, tendo a Anunciante no mínimo 

faltado com o cuidado na sua elaboração. (fls.s/n) 

 

 

A decisão em segunda instância não reformou a decisão anterior, ou seja, a Câmara 

Especial de Recursos recomendou a alteração do anúncio, e a votação foi unânime. O 

fundamento nessa fase recursal permaneceu, arts. 1,3,6,19, 20 e 50 letra “b”do CBARP.  
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Anexo 6. Caso “Fralda da turma da Mônica” 

 

 

Caso 5 - Processo n. 265/10: “Fralda da Turma da Mônica – Serenata” 

 

 

O anúncio “Fralda da Turma da Mônica - Serenata”, veiculado por mídia televisiva, 

foi representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação da Secretaria de Promoção de 

Igualdade Racial - SEPPIR. O anunciante Kimberly Clark Br. Ind. Com. Hig. Ltda. e a 

agência Ogilvy Brasil Comunicação Ltda. foram requeridas na representação de n° 279/11. 

 

 

Fonte: CONAR e http://heliojenne.blogspot.com.br/2011/02/com-fralda-da-turma-

da-monica-bumbum.html 

 

Comercial na íntegra: <http://www.youtube.com/watch?v=EYenmpo_aLw> 

 

A instauração de ofício do processo ético, subscrito pelo presidente do CONAR, 

fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 2, 6, 19 e 20 do CBARP. 

A peça de instauração da representação relatou da reivindicação do SEPPIR, que 

consiste na exclusão de afro-indígena descendentes, pois a peça publicitária em questão 

apresentou somente crianças brancas. Antes de o SEPPIR enviar o ofício ao CONAR, o órgão 

estatal recebeu um email de uma consumidora que exigiu providências, no tocante à exclusão 

da etnia negra e indígena, na peça publicitária do anunciante. 

O anúncio foi composto por quatro bebês vestidos com fralda conversando. Dois 

deles reclamavam de vazamento e irritação na pele provocada pelo velcro. O terceiro bebê 

disse que sentia conforto e segurança com a fralda do anunciante. Em seguida, a voz de uma 

locutora disse que a fralda do anunciante fornecia proteção contra vazamentos durante o dia e 

noite e também para a pele. Depois, o quarto bebê falou: “Respira bumbum!”. 

http://heliojenne.blogspot.com.br/2011/02/com-fralda-da-turma-da-monica-bumbum.html
http://heliojenne.blogspot.com.br/2011/02/com-fralda-da-turma-da-monica-bumbum.html
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O anunciante apresentou defesa elaborada por advogado, discordado das supostas 

violações ao CBARP, disse que a empresa tem tradição mercado e consideração às leis:  

 
“A Kimberly-Clark atua no mercado há mais de 10 anos, onde tem ganho posições 

de liderança em razão de seus produtos de alta qualidade e performance, bem como 

todo o seu respeito aos seus consumidores, ao comportamento ético e 

documprimento (sic) ético à legislação em vigor”. (fls.24) 

 

 

Afirmou que as peças publicitárias foram elaboradas com as características 

apropriadas ao público alvo do produto, ou seja, “os anúncios televisivos são desenvolvidos 

de acordo com o contexto apresentado e envolve personagens mais adequados ao tema”. 

Informou que outra peça publicitária “Bum Bum quer respirar!”, apresentou crianças de várias 

etnias, e que foram testadas várias crianças afro-indígenas descendentes, inclusive 

descendentes de orientais, para a participação do anúncio serenata. Contudo, duas crianças 

foram escolhidas, pois tiveram um desempenho perfeito, conforme trecho abaixo: 

 
Ressaltamos também que não apenas afro-indígenas descendentes. Mas também 

descendentes de orientais foram testados. Todavia, como se pode notar pelo próprio 

comercial, os 2 (dois) bebês escolhidos têm performance irretocável, dando ao 

anúncio um toque todo especial. (fls. 25) 

 

 

A defesa juntou fotos das peças publicitárias do anunciante. Enfatizou que, o critério 

de seleção das crianças ocorreu pelo seu desempenho e desinibição. Acrescentou a 

impossibilidade de representação de todas as etnias em uma única peça publicitária, de acordo 

o seguinte destaque: 

 

[...] Não há como representar todas as raças em um único comercial, que exige 

performance diferenciada dos personagens. A única forma de fazê-lo já foi utilizada 

pela empresa no comercial “Bum-bum quer respirar!” e sempre será compatível com 

a campanha desenvolvida. (fls.26) 
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Fonte: CONAR. Imagem juntada pela defesa. 

 

A agência opôs defesa subscrita por advogado, utilizou argumentos semelhantes 

utilizado pelo anunciante, quais sejam: 

 As crianças foram selecionadas por suas habilidades e não em razão da etnia: 

 

[...] Da simples análise do filme, vê-se que, naquela idade, as representações 

desenvolvidas por maestria (e não sem muito trabalho da equipe técnica de 

gravação) pelas crianças revelam a sua habilidade fora do comum de interpretar. Isso 
significa que as crianças foram escolhidas por sua habilidade [...] (fls.70) 

 

 

 As quatro crianças apresentadas no comercial não representam a 

coletividade, o alvo da peça publicitária não residiu no fenótipo, ou a 

aparência das crianças: 

“[...] Somados ao produto, a história da serenata e as interpretações das 

crianças é que dão a cara da publicidade. Em suma, o anúncio não foca nas 

características físicas das crianças.” (fls.70). 

 Para convencer o CONAR que a agência não praticava discriminação contra 

os negros, juntou fotos de uma mesma imagem em ângulos diferentes, que 

mostrava um bebê negro que figurou no anúncio anterior: 

 
Diante disso, a Olgilvy jamais esperaria que esse filme fosse objeto de uma denúncia 

de preconceito e discriminação só porque - pasme-se – não há dentre as quatro 

crianças – repita-se – QUATRO – crianças que surgem no filme afrodescendentes 

ou crianças com descendência indígena, sobretudo porque em anúncio anterior 

crianças afrodescendentes eram personagens. (fls. 71) 
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Fonte: CONAR (imagem juntada pela defesa) 

 

 Ocorreu a sutil atribuição de entendimento discriminatório à pessoa que 

suscitou o questionamento do anúncio: 

 
O que há, na espécie e, infelizmente, é a percepção subjetiva de alguém que se 

sentiu ofendido por um anúncio carinhoso, graciosos e bem trabalhado, sem 

qualquer conotação racista ou preconceituosa. Essa percepção, fruto de absoluta 

subjetividade dessa pessoa, não pode criar problemas onde não há, limitar a 
liberdade de expressão onde ela é bem exercida, enxergar preconceito em anúncio 

em que, apenas inocentemente ao acaso, estrelaram crianças brancas. (fls.71) 

 

 

 Diante dessas razões, a agência requereu o arquivamento da representação. 

O relator Paulo Antônio Uebel não entendeu que o anúncio foi discriminatório, e 

expôs as razões para essa afirmação. A primeira, porque as diferentes etnias não foram 

exibidas na peça publicitária e, por isso não observou a discriminação indireta; a segunda 

razão estaria na impossibilidade de retratar todas as etnias no anúncio. Apontou a existência 

das diversas etnias no Brasil, sendo incabível as empresas selecionarem os “atores em razão 
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da etnia que representam”. O relator foi convencido pela tese da defesa, que alegou o critério 

técnico para selecionar os atores, sem considerar a etnia das crianças. 

 

O argumento que o anúncio em questão estimula a discriminação racial não procede. 

Em primeiro lugar, não se pode falar em discriminação negativa, por omissão, já que 

diversas etnias não foram representadas no anúncio objeto da representação. Em 

segundo lugar, não seria possível representar todas as etnias existentes, com suas 
respectivas características e peculiaridades. Sabe-se que existem centenas de etnias 

no Brasil, cada qual com sua relevância e importância, não cabendo as empresas 

escolherem seus atores em função da etnia que representam. As defesas 

demonstram, claramente, que o critério utilizado para escolher crianças foi 

meramente técnico, sem levar em consideração a origem étnica das crianças, mas 

sua habilidade enquanto ator mirim. (fls.93) 

 

 

Embora tenha admitido que fosse politicamente correto a inclusão de crianças de 

diversas etnias, para o relator isso não deve ser uma imposição, pois a publicidade estaria 

limitada a uma conduta que varia de acordo com o tempo e região do país.  

“A liberdade de expressão, na qual se inclui a liberdade de expressão comercial, está 

acima de percepções politicamente corretas, que mudam com o tempo e de acordo com as 

regiões do país.” (fls.93) 

Outro argumento da defesa acolhido, que o grupo composto por quatro crianças não 

pode ser considerado como espelho racial de toda a sociedade e, dessa forma, não possui a 

obrigação de representar sem os aspectos presentes: 

“Ademais, como salientado pela defesa, o grupo de quatro crianças selecionadas para 

o anúncio não pode ser considerado como amostra representativa da sociedade brasileira, não 

tendo, portanto, de refletir sua composição étnica, social ou política”. (fls.94) 

Destacou que, os anunciantes e as agências devem se submeter à Constituição 

Federal e às leis vigentes, e não há uma legislação de práticas politicamente corretas em 

vigência. Acrescentou que, se houvesse uma norma que tratasse dessas práticas poderia “dar 

margem para abusos e restrições indevidas, o que não está de acordo com as melhores práticas 

democráticas no mundo”. (fls.93) 

Citou o art. 20 do CBARP e afirmou que o anúncio não praticou nenhuma das 

condutas descritas, tais como o “favorecimento ou estimulo a qualquer espécie de ofensa ou 

discriminação racial”. E atestou que, o conceito de raça foi utilizado para hierarquizar, e por 

isso considerado discriminatório. Ponderou essa prática ultrapassada, já vivemos numa 

sociedade que preconiza valores republicanos. Utilizou a citação do art. 1° do Estatuto da 

Igualdade Racial, adotando-o como definição de discriminação racial. Nisso indicou como 

elemento da discriminação racial, o objetivo específico de “anular ou restringir o 
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reconhecimento para o exercício em igualdade de condições, de direitos humanos ou 

liberdades individuais”. Observou que, os representados selecionaram as crianças pelo critério 

técnico, para o relator não ocorreu discriminação racial. Desta forma, recomendou o 

arquivamento da representação. 

A decisão da 2ª Câmara do Conselho de Ética foi de arquivamento, e a votação 

ocorreu por unanimidade, com fundamento art. 27, I, “a”, do RICE.  

O SEPPIR enviou um ofício ao CONAR requerendo a reconsideração da decisão de 

arquivamento, por essas razões: 

 A afirmação da inexistência de dispositivo para o reconhecimento do fato foi 

“risível e esdrúxula”. Recomendou a revisão do CBARP, ponderando as leis 

vigentes e os acordos internacionais; 

 A ocorrência da equivocada interpretação do artigo 1° do Estatuto, pois o relator 

não compreendeu a incidência do objetivo transcrito naquele dispositivo legal. 

Apontou a ausência de menção aos arts. 43 ao 46 do Estatuto, que trata da 

participação dos negros nos meios de comunicação; 

 Afirmou que as cotas raciais estão previstas em lei e foram garantidas 

constitucionalmente. Por isso, mencionou que não se trata do politicamente 

correto, porém a previsão no ordenamento jurídico: 

 
Tais assertivas, além de serem inverdadeiras, somente se correspondem com as 

internas percepções do Relator, uma vez que inúmeras leis asseguram a legalidade e 

constitucionalidade da ação afirmativa para a inclusão da população 

afrodescendente. (fls.105) 

 

 

 Disse sobre a incoerência da falsa transmissão de imagem étnica distorcida de 

um país, ou seja, “o que não pode é um anúncio de televisão transmitir e induzir 

a ideia que este país, composto de várias raças e grupos étnicos, pretende ter sua 

imagem espelhada como se estivesse na Dinamarca, com uma única cor de pele, 

a branca”. (fls.105) 

 Indicou que outros casos semelhantes tiveram o arquivamento automático no 

âmbito do Ministério Público Brasileiro, e produzindo “ausência de 

cumprimento da legislação pátria [...]”. Mencionou caso de racismo institucional 

tratado pela Comissão dos Direitos Humanos da OEA (Organização dos estados 

Americanos, relatório n.66/2006 do caso Simone Diniz, que recomendou o 
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ataque a esse problema. Acrescentou que esse assunto se encontra inserido no 

art. 3°, IV da CF. 

A agência apresentou contrarrazões subscrita por advogado, pediu a manutenção do 

arquivamento, porque o critério utilizado na seleção das crianças foi o técnico. Enfatizou que 

a quantidade de quatro crianças, que contracenaram, não representam a população, tendo em 

vista que o casting de uma agência especializada é restrito, o foco do anúncio recaiu sobre o 

produto e não nas características físicas das crianças, assim: 

 

A escolha das crianças ocorreu após a recomendação e análise do casting de uma 

agência especializada em modelos-mirins. A partir da demanda da Ogilvy por 

modelos mirins que desenvolveriam certas atividades no anúncio (cantar, dançar e 

tocar), foram escolhidas quatro crianças no anúncio. (fls.116) 

 

 

Quanto à exibição do anúncio, a agência disse que é impossível averiguar a 

descendência dos brasileiros, tendo em vista mistura interracial no país: 

 
Ao argumento lançado em sessão de julgamento, a Ogilvy oferece a mesma resposta 

ali apresentada: o anúncio não foi rodado na Dinamarca: ele foi rodado no Brasil. A 

miscigenação de nossa gente faz com que seja impossível se demarcar, com certeza 

a origem dos brasileiros. Tal argumento padece de mínima sustentação fática. 

(fls.124) 

 

 

No tocante ao dispositivo do Estatuto da Igualdade Racial, disse que o art. 44 não se 

aplicaria ao anúncio, já que entrou em vigência após a veiculação do anúncio; em relação ao 

estudo do dispositivo, esse artigo coíbe a conduta preconceituosa em deixar de oferecer 

oportunidades para os negros, e não proibiu a escolha de atores por testes, conforme menção 

abaixo: 

 

O artigo 44 do EIR (que a, propósito nem se aplicaria ao anúncio, já que sua 

publicação é posterior à veiculação do filme) não suaviza em nada o radical 

entendimento da Recorrente. É que ele determina que na produção de filmes e 

programas (e peças publicitárias) serão conferidas oportunidades de empregos para 

pessoas negras, vedado o preconceito. De novo a lei veda a ação preconceituosa pela 

não conferência de oportunidades, e não a escolha por critérios técnicos. (fls.124) 
 

 

Por fim, ressaltou a presença de crianças afrodescendente no anúncio anterior, 

afirmando que a reclamação foi subjetiva, ou seja, atribui o preconceito ao reclamante. Pede 

pela manutenção do arquivamento. 

O anunciante apresentou contrarrazões, reiterou a manutenção do arquivamento 

pelos seguintes motivos: 
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 O embasamento do Estatuto da Igualdade Racial não pode ser aplicado por ato 

praticado em vigência da lei anterior, fez referência ao princípio da legalidade. 

Afirmou que o Estatuto vigorou após um ano, aproximadamente, da veiculação 

do anúncio representado; 

 Afirmou que a conduta da anunciante sempre foi orientada pela legislação e 

respeito às minorias e contra todos os tipos de discriminação de pessoas; 

 Reiterou o argumento da escolha por critério técnico; 

 Retomou o anúncio que teve a participação de crianças de outras etnias; 

 A afirmação que um grupo de crianças brancas não representa a população 

brasileira é arriscado, pois podem ser miscigenadas de outras etnias e, essa 

condição não ser aparente, conforme trecho a seguir: 

 

Como bem salientado em defesa oral quando da primeira audiência, o Brasil 

também é composto por pessoas brancas, que na maioria das vezes, também 

descendem de afro-indígenas misturados com lusitanos, germânicos e outras etnias. 

O fato de não apresentarem tal miscigenação não significa que não tenham essa 

ascendência. Portanto, olhar para um grupo de crianças brancas e afirmar que estas 
não representam a população brasileira, é um ato temerário, carecedor de 

comprovação. (fls. 128) 

 

 

O relator Mário Oscar Chaves de Oliveira refutou a tese levantada pela recorrente de 

violação a lei federal (Estatuto da Igualdade Racial), pois a vigência da lei é posterior a 

representação. Para o relator, o anúncio não violou o Estatuto da Igualdade Racial, pois a 

referida lei não tratou da etnia indígena: 

 

Ocorre que a lei em tese violada foi publicada em 21.07.10, para vigorar 90 dias 

após sua data de publicação, isto é 19.10.10. A denúncia é de 22.07.10. A 

representação é de 27.08.10. O recurso abandonou os demais artigos do CBAP 

remanescendo apenas o art. 1°. 

Portanto, tudo aconteceu ANTES da vigência do Estatuto da Igualdade Racial. Não 

havendo lei vigente, violação a ela não há. E estaria encerrado o processo. (fls.135) 
 

 

No tocante à menção do Relatório da Comissão de Direitos Humanos da OEA, n° 

66/2006, que constatou ao arquivamento automático de denúncia da prática de racismo, por 

parte das autoridades brasileiras, para o relator, esse caso não se equipara à presente 

representação ética, pois, o arquivamento não foi automático, tendo sido levado para 

apreciação do Conselho de Ética. 

O relator ainda mencionou que, embora o Estatuto disponha sobre ação afirmativa, 

ainda precisa de regulamentação para a efetiva entrada em vigor, tendo em vista a retirada das 
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cotas do projeto de lei. Ademais afirmou que o emprego desse percentual restringiria à 

liberdade de criação e de expressão, direito estabelecido constitucionalmente: 

 

Não tenho dúvidas que a redação inserta na lei – certa ou errada – exclui um critério 

objetivo (20%de reserva de mercado para negros) e deixou um princípio, que precisa 

ser regulado para a sua operacionalização. 

Aduzo que, embora se trate de ação afirmativa, a fixação desse percentual abriria um 
precedente para uma restrição à liberdade de informação e criação, que se encontra 

sob o manto da proteção constitucional, justamente porque o constituinte originário 

visou impedir que a legislação infraconstitucional estabelecesse limitações sem base 

no texto da Carta Magna. (fls.138) 

 

 

“[...] Menciona-se o assunto apenas para constatar-se que, no momento, as cotas não 

constam do texto legal e, assim, no tocante à publicidade, não tem aplicação imediata.” 

(fls.139) 

O recurso foi julgado pela 3ª Câmara Especial de Recursos. O julgamento do recurso 

manteve a decisão anterior, o arquivamento, por unanimidade, fundamentado no art. 27, I, 

“a”, do RICE. Esse artigo dispõe que o arquivamento da representação se deu por ausência de 

infração ao CBARP. 

O Instituto IARA – Instituto Racial e Ambiental requereu o desarquivamento do 

procedimento ético, devido à presença quase total de bebês brancos e a ausência de bebês 

negros ou indígenas, citamos: 

 

A referida peça publicitária (anúncio veiculado em rede de televisão nacional) 

mostra três bebês da raça negra ou outras (indígena, por exemplo). O anúncio que 

não mostra a diversidade racial existente em nosso país é irreal e discriminatório, 

pois só mostra crianças loiras, o que não corresponde à realidade brasileira. (fls. s/n) 

 

 

O CONAR informou ao Instituto todo o trâmite do processo solicitado e que a 

decisão recursal foi definitiva, ou seja, a decisão era irrecorrível. 
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Anexo 7. Caso “Cerveja sol” 

 

 

Caso 6 – Processo n° 082/07 “Sol – Vamo aí que o verão já começou”. 

 

Comercial Sol: http://www.youtube.com/watch?v=-8XiysqKVhc 

Acesso em: 25/05/12 

 

 O anúncio “Sol – Vamo aí que verão já começou”, veiculado por mídia televisiva, foi 

representado pelo Conselho Superior do CONAR, por intermédio da manifestação do 

Ministério Público da Bahia, através de petição impressa enviado ao CONAR, o anunciante 

Cervejaria kaiser Brasil S/A. e a agência Fisher América Comunicação Total Ltda. foram 

requeridas na representação de n° 082/07. 

A peça de representação subscrita pelo presidente do Conselho Superior do CONAR 

fundamentou a suposta violação dos arts. 1°, 3°, 6°, 20 e 34 letra “c” do CBARP. 

 O Ministério Público da Bahia reclamou sobre os papéis sociais atribuídos no anúncio 

aos atores em função da cor, ou seja, “o comercial apresenta personagens de tez branca 

desfrutando de conforto e de vários privilégios em detrimento do personagem de pele negra 

que incorpora um papel de baixa projeção ou representatividade social”. Assim, o anúncio 

publicitário difunde estereótipos racistas, porque manifesta a discriminação racial de duas 

maneiras: 

 Exclusão do negro como frequentador da praia (espaço de lazer); 

 Exclusão do negro como possível consumidor, considerando a composição da 

população negra. 

Dessa forma, houve a não retratação positiva da diversidade, porque a reprodução de 

“estereótipos negativos que não proporcionam à identificação do telespectador, destinatário 

do seu produto, e que em sua maioria é formado por negros e afrodescendentes”. 

A peça do MP da Bahia também contém fundamentação das leis federais e tratado 

internacional, como: 

 o art. 5°, XLII, CF,  

 o art. 1° do Pacto de San José da Costa Rica,  

 o art. 20, §2° da Lei Caó,  

http://www.youtube.com/watch?v=-8XiysqKVhc
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 art. 37, §2° do CDC, sobre a publicidade discriminatória é considerada 

abusiva ; 

A última parte da fundamentação trouxe os dispositivos do CBARP, são eles: 1°, 2°, 

6°, 19, 20, 21, 22, 34 e 37. Por fim o MP da Bahia requereu medida liminar e a aplicação da 

penalidade de advertência e suspensão do anúncio, disposto no art. 50, letra “a” e “c” do 

CBARP. 

O anúncio televisivo se iniciou com um homem cantando, que estaria com calor, em 

frente a uma janela da sala de um escritório. Em resposta, os seus companheiros de trabalho 

cantaram: “Sol! Vamo aí que o verão já começou!...” E o homem continuou cantando que 

“sem mulherada não é verão é um terror”. Na cena seguinte, os homens e as mulheres chegam 

à praia, e o homem disse cantando: “agora o lance é achar o vendedor...”. Em seguida, o 

vendedor de bebidas anunciou o produto do anunciante, e todos cantaram: “Vamo aí que o 

verão já começou!” Depois, uma mulher questionou quem iria passar o bronzeador, e todos os 

homens responderam: “eu”. E as pessoas cantaram “ Vamo aí que verão já começou”. Por 

fim, o ator Henri Castelli disse: “O verão está bombando, vamo aí?” A voz de um locutor 

falou: “Sol, beba com moderação”. 

A defesa foi apresentada pelo anunciante e pela agência em peça única. A defesa 

afirmou que o anúncio não violou nenhum dispositivo do CBARP e tampouco a Lei CAÓ nos 

seguintes pontos: 

 “Há a possibilidade de ambiente de trabalho/ou círculo de amigos não ocorra 

convivência com pessoa negra, e isso não significa racismo necessariamente”; 

 “Dentre os homens que estão dentro do carro, um deles é negro e, bem 

sucedido como os demais”; 

 Na cena final, em que aparecem muitas pessoas, somente podem ser analisadas 

com lente de aumento, dentre os conselheiros do CONAR, dificilmente alguém 

levantaria a questão racial. Caso procurasse o “amigo negro” que estava dentro 

do carro, “certamente está entre os demais na praia. Pelo menos, estava 

caminho...”; 

 Mencionou genericamente o posicionamento da doutrina, entendimento 

unânime para caracterizar o crime de racismo deve haver o dolo, conforme 

destaque: “Assim sendo, o entendimento é de que necessariamente, para que se 

configure o crime resultante de preconceito de raça ou de cor, deva existir o 
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dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de fazê-lo”. Citou a jurisprudência 

do STF (REsp n° 157805); 

 Quanto ao papel de “baixa projeção ou representatividade social” a peça 

mostrou um trabalhador de boa aparência e, a cor da sua pele é estimada no 

país e em outros países, destacamos alguns trechos: “O anúncio retrata um 

‘trabalhador’, aliás, um bonito e saudável rapaz, que tem a pele morena mais 

cobiçada pelas brasileiras e internacionalmente valorizada”; 

 A defesa afirmou que não existe indignidade em representar um trabalhador, 

porque este não tem cor, etnia ou raça. Nessa linha, disseram que o modelo 

negro não representou nenhum papel social repugnante, conforme destaque a 

seguir: “O personagem de tez morena, não retrata um ‘assaltante’, ou mesmo 

alguém insinuando a ‘prática da prostituição’, ou algo que o valha, e sim um 

digno trabalhador, não se podendo tirar em nenhum aspecto a ilação de que o 

anúncio incita o preconceito”; 

 A defesa acrescentou as decisões de julgados do CONAR, de casos de 

discriminação racial. Todos esses foram arquivados, são eles: 

094/86 

314/03 

184/03 

154/03 

Depois de apresentar esses argumentos, a defesa solicitou o arquivamento da 

representação. 

O relator Ricardo Wagner de Oliveira votou pelo arquivamento do processo ético, 

porque não vislumbrou a representação do “papel de baixa projeção ou representação social” 

dado aos personagens negros. No anúncio publicitário, o relator identificou, além do vendedor 

de cerveja, o consumidor do produto anunciado com pele escura, conforme citação a seguir: 

 

Isto porque identifica-se no anúncio tanto um vendedor ambulante de cerveja, de 

pele escura como um consumidor de cerveja de pele ainda mais escura, sendo que, 

muito embora não seja este Relator, um especialista em beleza masculina, o 

vendedor do que a do consumidor, que faz parte do grupo de rapazes que saí do 

trabalho para a praia e está sentado no banco de trás do carro que leva as pranchas e, 

logo depois, na chegada à praia, caminhando logo atrás do galã protagonista. 

Todas as imagens tem um corte rápido, e a maior ênfase na cena do vendedor tem 

razões óbvias. Ora, é ali que o produto, o grande astro do anúncio é apresentado! 

Talvez por isso tenham caprichado na escolha do ator que representa o vendedor, 

“bonito e saudável” [...] 
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Por fim, o relator concluiu que, a peça publicitária não ocorreu desprezo por diferenças 

de classes sociais e que, ilustra uma “situação cotidiana do verão brasileiro, com a dose de 

glamour, apelo à beleza e certa ‘americanização’ dentro dos padrões razoáveis”. Dessa forma, 

o anúncio não violou nenhum dispositivo do CBARP. (fls.49) 

Em sessão conjunta da 1ª e 3ª Câmaras do Conselho de Ética, decidiram pelo 

arquivamento, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 27, n° I, letra “a” do RICE. 

Nos autos, não há menção de discussão dos Conselheiros antes dos votos. 
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Anexo 8. Caso “Renault mãe de santo” 

 

 

Caso7 – processo n° 077/07 Anúncio - “Promoção portas abertas Renault – mãe de 

santo” 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=aAgF8IaoLIw 

Acesso em 25/05/12 

 

Os três anúncios denominados “Promoção portas abertas Renault – mãe de santo”, 

veiculados por mídia televisiva, foi representado pelo CONAR. O anunciante Renault do 

Brasil S.A. e a agência Neogama BBH foram requeridas na representação n° 077/07. 

A peça de representação subscrita pelo Diretor executivo do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos art. 1, 3, 19 e 20 do CBARP. 

Os consumidores e o diretor da Federação de Umbanda se sentiram ofendidos pela 

maneira que o anúncio retratou o representante da religião de matriz africana, a umbanda. 

Relataram que houve a exploração da imagem de praticantes afro-brasileiros “vilipêndio 

religioso” e “retratação jocosa dos componentes religiosos. A seguir, destaca-se o 

pronunciamento do consumidor:  

 

[...] preconceituosa e ofensiva a campanha da empresa Renault, que utiliza 

elementos das religiões afro-brasileiras de modo depreciativo. Na qualidade de 

adepto da umbanda, me senti aviltado ao ver elementos da minha religião sendo 

ridicularizados. 
 

 

Um dos consumidores disse que essa alusão a outras figuras religiosas não ocorreria, a 

seguir: “Como diretor da federação Brasileira de Umbanda, considero o caso grave, 

impensável ocorrer com atores travestidos de padres, pastores e rabinos”. (fls.2) 

O processo ético tem por objetivo averiguar três anúncios que fazem parte de uma 

campanha publicitária, todos possuem a mesma temática. 

O primeiro anúncio começou com a cena de um casal consultando uma mãe de santo. 

Em seguida, a entidade religiosa falou: “Vixi, tá em dúvida. Se casa ou se compra um 

carro...”. A mulher responde prontamente: “carro!” A mãe de santo informa a promoção de 

automóvel. A voz do locutor informou a promoção do anunciante: “Vem aí a operação portas 

abertas Renault, prepare-se”. Depois apareceu o símbolo da promoção. Na próxima cena, a 

http://www.youtube.com/watch?v=aAgF8IaoLIw
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mãe de santo falou que iria sobrar dinheiro para o casamento e a mulher, de forma 

exclamativa disse: Ai! No final aparece o logo da Renault. 

O segundo anúncio mostrou um homem adentrando numa loja e perguntando ao 

vendedor: “É verdade que é só eu pegar uma chave, se o carro ligar, ele é meu?” O vendedor 

afirmou e indicou o automóvel para o teste. Em seguida, o homem chama quatro mães de 

santo e elas entram na loja dançando com o homem ao som de tambor próximo ao carro do 

teste. O locutor anunciou a promoção: “operação portas abertas Renault...” Na cena seguinte, 

o homem consegue ligar o carro e comemora dizendo: “ganhei, ganhei!” O locutor anuncia o 

teste da chave, e se ligar, a pessoa ganha o carro, o prazo da promoção e a taxa de juros. 

O terceiro anúncio foi idêntico ao segundo, somente com alteração no final da peça 

publicitária na fala do locutor, com o acréscimo de outros prêmios além do carro. Na última 

cena, foi divulgado o valor do automóvel e a respectiva taxa de juros. 

Em peça única, elaborada por advogado, o anunciante e a agência apresentaram defesa, 

e requereram o arquivamento da representação, apresentando as seguintes razões: 

 Não houve qualquer atitude e desrespeito ou menosprezo de representantes 

religiosos no anúncio, principalmente desprezo pelas práticas umbandistas; 

 O objetivo da peça publicitária foi a utilização das práticas da mãe de santo, a 

clarividência, para o destaque do produto anunciado, de acordo trechos da 

defesa:  

 

[...] não se vislumbra qualquer atitude discriminatória, desrespeitosa ou de 

menosprezo, contra a religião umbandista, vez que, a bem humorada produção, tem 

como finalidade utilizar uma das conhecidas práticas das mães de santo, da 

clarividência, enfatizando o alvo final que é a divulgação da campanha de portas 

abertas. 

 

 

 No que se refere ao humor utilizado na peça publicitária, esse artifício foi usado 

de forma decente e respeitável, não houve qualquer intenção em ofender e 

desrespeitar,  

 

Ademais, a situação caracterizada não pretende incutir nenhum vilipêndio religioso, 

já que nenhum dos personagens retratados no anúncio realiza qualquer ato que 

caracterize uma ação de desrespeito ou menosprezo à religião, o que se pretendeu foi 
somente o uso de recurso de humor. 

 

 

 No tocante à representação de outras religiões, outras entidades religiosas foram 

usadas em outros anúncios, sem ocorrer desrespeito e discriminação. “Como  

exemplo mais recente, podemos citar o caso do ‘São nunca para a Ford’ e ‘São 
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Longuinho para o Guia Mais’, que utilizavam Santos como personagens sem que 

fosse caracterizado qualquer desrespeito à religião católica”. 

A relatora Ana Rita de Souza Dutra recomendou o arquivamento, porque compreendeu 

que não houve infração aos dispositivos do CBARP, tendo em vista que o anúncio se referiu 

de maneira hilária a “sorte e a superstição”, sem ultraje religioso, a seguir: 

 

Conforme pode-se depreender o intuito do anunciante foi tão somente criar um 
clima bem humorado para retratar uma situação comum que explora a sorte e a 

superstição, sem ofender os padrões de decência tampouco retratar qualquer tipo de 

ofensa ou discriminação religiosa”. (fls. 44) 

 

 

A 1ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento, por unanimidade de 

votos, com fundamento no art. 27, n° I, letra “a” do RICE. Nos autos, não há menção de 

discussão entre os conselheiros antes da votação. 
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Anexo 9. Caso “Crossfox tribo dos canibais” 

 

 

Caso 8 - Processo n° 79/06: “Crossfox – Tribo do canibais dos simbas” 

 

O anúncio “Crossfox – Tribo dos canibais dos simbas”, veiculado por mídia 

televisiva, foi representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação de consumidores, 

através de emails enviados ao órgão autorregulamentador mencionado. O anunciante 

Volkswagem do Brasil Ltda. e a agência Almap/BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. 

foram requeridas na representação de n° 79/06. 

O despacho do presidente do CONAR fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 3, 

6, 19 e 20 do CBARP. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONAR 
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Fonte: CONAR 

Anúncio na íntegra: http://www.youtube.com/watch?v=YT7HcAdfLLI 

 

As reclamações dos consumidores se localizaram no tratamento discriminatório em 

relação à crença e ao culto religioso de uma tribo africana e o uso de estereótipos na retratação 

das pessoas negras, conforme trechos abaixo transcritos: 

 

Venho reclamar da propaganda da crossfox que mais uma vez utiliza estereótipos 

para retratar a população negra. Essa propaganda desrespeita a população negra não 

só por colocar os negros como canibais, i.e., ao cristalizar imagens que mostram o 

negro como incapaz de civilização, primitivo, etc. O branco também é retratado com 

esperto, inteligente, perspicaz. Há uma dualidade, uma oposição cuja a finalidade 

última é reproduzir preconceitos. [...] (fls.7) 

 

 

O anúncio em mídia televisiva retratou uma tribo canibal do congo denominada de 

tribo canibal dos simbas. Na cena seguinte, um homem civilizado apagou a fogueira da tribo e 

saiu correndo. Os tribais perseguiram o homem civilizado. Já na última cena, o homem 

civilizado entrou no veículo do anunciante, e os tribais com lanças o perseguiram. Enquanto 

isso, o locutor, em língua estrangeira, de modo imperativo, mencionou “explore a agilidade de 

seu Crossfox”. 

O anunciante e a agência apresentaram defesa através de advogados, solicitaram o 

arquivamento da representação por esses motivos: 

http://www.youtube.com/watch?v=YT7HcAdfLLI
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 O anúncio retratou uma situação fantasiosa, com leve humor, por isso não 

demonstrou desrespeito e, tampouco desmerecimento a qualquer tipo de cultura 

ou prática religiosa.  Mistura personagens de tempos passados, com situações 

atuais: 

 

A meta do filme publicitário objeto desta REPRESENTAÇÃO é se valer de 

situações fantasiosas, mas com poder de venda. Nessas situações, o humor foi 

colocado e forma absolutamente sutil, de modo que o que está em primeiro lugar é a 

divulgação do produto. A comédia aparece como consequência natural da história 
retratada, e em segundo plano. (fls.26) 

 

 

 Não houve qualquer ofensa aos ritos religiosos, porque a antropofagia era uma 

prática que quase todos os povos experimentaram, com base em dados de uma 

enciclopédia. Afirmou que o canibalismo foi praticado no Brasil, pelos Tamoios, 

e com a introdução religiosa europeia, esses hábitos foram alterados, de acordo 

destaque a seguir: 

 

A Tribo dos Simbas, retratada no filme publicitário, era uma tribo primitiva do 

Congo, na África, e os seus integrantes foram reproduzidos de modo fiel, tal qual 

eram. 

[...] 

Ademais, como o próprio consumidor ressaltou em sua denúncia, também os 

“brancos” foram adeptos do canibalismo. Todos os povos do mundo o foram. (fls. 

21) 

 

 

 Pelo tom fantasioso e humorístico, solicitou o arquivamento da representação, 

como foi decidido na representação n° 27/06 “Hellmann's – Canibal”; 

 Não existe qualquer violação ao CBARP. 

O relator Pedro de Abreu Mariani não entendeu que o anúncio fosse ofensivo, 

discriminatório, racista ou desrespeitoso ao povo indígena. Compreendeu como uma 

retratação caricata e humorística, mencionada em “filmes e romances sobre a África do século 

XIX”. Por isso, recomendou o arquivamento, citamos: 

 

Com todo o respeito aos consumidores que se queixaram do comercial sob exame, 

não vejo como se depreender qualquer desrespeito à pessoa humana, suas crenças e 

rituais, bem como qualquer incitação à violência ou desrespeito ao povo indígena, 

religião ou racismo. (fls. s/n) 
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A 1° Câmara do Conselho de Ética, por unanimidade, decidiu pelo arquivamento, 

com fundamento no art. 27, I, “a” do RICE. 
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Anexo 10. Caso “Hellmann’s canibal” 

 

 

Caso 9 - Processo n° 27/06: “Hellmann’s – Canibal 

 

 

O anúncio “Hellmann’s - Canibal”, veiculado por mídia televisiva e impressa, por 

meio de outdoor, foi representado pelos consumidores, por emails enviados ao CONAR. O 

anunciante Unilever Brasil Ltda. e a agência Ogilvy Brasil Comunicação Ltda. foram 

representados no processo ético n° 27/06.  

 

 

Fonte: CONAR       Fonte Google 

Comercial televisivo: http://www.youtube.com/watch?v=9foWUPePCRQ 

 

O anúncio televisivo inicia com um homem branco caminhando em uma selva,  

sendo observado por canibais negros, que o perseguiram e o capturaram. Em seguida, os 

canibais o entregaram ao chefe da tribo. Na iminência de ser devorado pelos canibais, o 

homem oferece o molho anunciado com alface para o chefe da tribo,  ele aceita e aprova. 

Já a peça publicitária impressa veiculada em outdoor, mostrou a imagem de um 

homem de tribo africana e um homem branco segurando o produto do anunciante ao lado da 

seguinte expressão: “Com Helmann’s, até canibal vira vegetariano. Hummmmm, aqui tem 

Hellmann’s”. 

O despacho do presidente do CONAR fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 3, 

6, 19 e 20 do CBARP. 

O anunciante apresentou defesa requereu o arquivamento baseado nas seguintes razões: 

http://www.youtube.com/watch?v=9foWUPePCRQ
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 Em anunciante está no mercado há mais 75 anos e possui bom relacionamento 

com os consumidores, e por isso não agiria de forma “preconceituosa ou 

inconsequente com qualquer cidadão, grupo ou raça”; 

 Antes de veicular o anúncio, foi realizada uma pesquisa junto aos consumidores, 

a fim de verificar o impacto. Os consumidores receberam de maneira “divertida, 

excitante, surpreendente e amistosa. Em nenhum momento foi captado o 

entendimento preconceituoso ou racista. Dessa maneira, o anunciante não 

encontrou obstáculo para a veiculação da peça; 

 Não representou nenhum tipo de discriminação, pois como “os canibais 

vegetarianos”, trata de uma situação folclórica, como o “saci pererê” e o 

“negrinho do pastoreiro”, sendo um personagem fictício, não retratando 

situações reais; 

 A peça publicitária foi inspirada nos filmes norte-americanos como Indiana 

Jones e King Kong, que retrataram tribos selvagens. Afirmou que o imaginário 

coletivo em relação aos nativos dessas tribos assemelha-se às características 

físicas dos negros. Tratou-se de mera representação dos gibis e histórias; 

 O anunciante mencionou os elogios recebidos pela campanha, feito pelos jornais 

“O Estado de São Paulo” e “O Jornal do Comércio – RJ”; 

 Juntou pesquisas de opinião, com metade do público composto por 

afrodescendentes, a maioria gostou do anúncio e não se sentiu ofendido; 

 O anúncio representou a harmonia e a paz entre as raças. Juntou jurisprudências 

do CONAR, que arquivaram as representações que discutiram discriminação 

racial: 106/05 “Melissa loverobots”; 7/04 “Embratel – macacos cantando”; 

65/02 (Fiat Palio Motorista – não encontrei no site); 314/03 “Novo Rexona 

Ebony – não te abandona”; e 96/05 (Intelig – Empregada – não encontrei no 

site); 

 Afirmou que, para a verificação de excessos do anúncio deve ser ponderado “os 

valores da sociedade, e não de um consumidor isolado”. Juntou alguns trechos 

de doutrina de Paulo Ulhoa Coelho e Rizzato Nunes. 

Para o relator André Porto Alegre, as reclamações serviram de pretexto para a 

discussão do problema da discriminação racial. E com certo cuidado, recomendou à Câmara 

que não adentrasse em questões de certos grupos, conforme descrito no parecer: “[...] 
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recomendo a todos que fazem parte dessa Casa uma certa atenção para não assumirmos como 

nosso o que não é nosso.” (fls. s/n) Recomendou o arquivamento, com base nessas razões: 

 Não entendeu como discriminação racial, porque o homem tentaria escapar dos 

canibais, independentemente tipo de etnia deles: 

 

A estrutura dramática da ação representada pelo anúncio não enseja aos mais 

desavisados consumidores qualquer menção a discriminação racial. O personagem 

ameaçado pelos canibais, encontraria subterfúgios para escapar da morte fossem 

seus algozes negros, brancos ou amarelos. (fls.s/n) 
 

 

 Não encontrou fundamento que o anúncio veiculou a ideia da pouca inteligência 

dos negros, quando o homem branco ofereceu o molho anunciado, conforme 

trecho transcrito: 

“Também não há respaldo no discurso fácil que defende a pouca inteligência dos 

negros pelo fato de serem facilmente enganados pelo homem branco, esse 

esperto, segundo algumas reclamações”. (fls. s/n) 

 Quanto à escolha dos canibais preferirem o molho anunciado à carne humana, o 

relator não entendeu como enganação do homem branco devido a pouca 

inteligência dos negros, pois, aceitar o novo não implica em inteligência ou 

burrice.  

A 2° Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento, por unanimidade de 

votos, com fundamento no art. 27, I, letra “a”, do RICE. 
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Anexo 11. Caso “Melissa loverobots” 

 

 

Caso 10 - Processo n° 106/05: “Melissa loverobots” 

 

 

O anúncio “Melissa Loverobots”, veiculado por mídia impressa, através de revista, 

foi representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação de consumidores, através de 

email enviado ao CONAR. O anunciante Grendene Sobral S/A. e a agência W/Brasil 

Publicidade Ltda. foram requeridos na representação de n° 106/05. 

A peça de representação subscrita pelo vice-presidente do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

 

 Fonte: CONAR e Google. 

 

Para os consumidores esse anúncio foi ofensivo, porque mostrou de forma explícita o 

preconceito racial, reforçou o estereótipo racista, que classifica os negros como raça inferior. 

O anúncio mostrou uma boneca loira vestida com o calçado do anunciante e, sendo 

servida por três robôs negros. Um robô estava massageando as costas, o outro estava 

agachado apoiando o braço da boneca e o terceiro estava aos seus pés. 

O anunciante apresentou defesa subscrita por advogado, negaram as violações às 

normas do CBARP apresentando os seguintes argumentos: 

 As propagandas da anunciante geralmente mostram bonecas de plástico, de 

representação adulta, em situações sensuais, por ser destinada ao público jovem 

e adulto. Há outros anúncios que compõem a mesma campanha, nelas há 

bonecas e robôs, em situações sensuais; 
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 O anúncio trabalhou com estereótipos sensuais, como o body em vinil preto, 

remetendo às “fantasias sexuais de mulheres dominadoras, sendo massageados, 

acariciados por três robôs – seus supostos ‘escravos do amor’, refletindo o título 

da campanha ‘Melissa loverobots’”. A condição de escravo tratada foi num 

sentido amoroso, e não de escravos em razão da cor. Para sustentar essa posição, 

a defesa noticiou outro anúncio, da mesma campanha, que trouxe uma boneca 

negra e um robô branco; De forma alguma, o anunciante iria ofender um 

potencial consumidor. Seguem as imagens da campanha juntadas pela defesa: 

 

 

Fonte: CONAR   Fonte: CONAR   Fonte: CONAR 

 

O relator Arthur C. Amorim apresentou um parecer conciso, não demonstrando as 

razões do seu convencimento. Afirmou que o anúncio não violou os artigos do CBARP, e 

tampouco foi preconceituoso. Votou pelo arquivamento, segue transcrição integral do referido 

parecer: 

“Este relator não encontrou no anúncio da Melissa nada que esteja em desacordo 

com os artigos mencionados na inicial. Cabe razão à defesa, não há conteúdo preconceituoso 

nesta publicidade.” (fls. 31) 

A 1ª e 3ª Câmaras decidiram pelo arquivamento da representação, por unanimidade 

de votos, com fundamento no art. 27, I, letra “a” do RICE. Esse dispositivo trata da 

possibilidade de arquivamento quando não houver violação do CBARP.  

O Ministério Público do Estado da Bahia solicitou ao CONAR a retirada da 

campanha do anunciante e a aplicação da pena de advertência. O MP entendeu que esse 

anúncio aborda um estereótipo que os movimentos negros vêm tentando destruir na 

sociedade, porque sugere uma subalternidade dos negros, em forma de robôs negros, que 

servem a uma boneca loira vestida com joias e com o calçado do anunciante, em uma posição 
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de poder sobre os negros. Essa situação relembra à época da escravidão, abaixo segue a 

transcrição do trecho citado: 

 

Do anúncio publicitário depreende-se uma mensagem discriminatória e de cunho 

racista, no qual se faz distinção entre negros e brancos através de estereótipos que os 

movimentos negros combatem veemente e vem, aos poucos desconstruindo do seio 

da sociedade brasileira. Esses estereótipos que aviltam a dignidade da comunidade 
afro-descendente brasileira, no anúncio se consubstanciam-se da seguinte forma: a 

criança branca e loira, aportando jóias, maquiagem e sandália Melissa, numa 

referência ao belo e ao poder, exerce autoridade sobre três crianças negras que 

despidas sem roupa que as individualize, coisificadas, e com os pés descalços, 

submetem-se aos seus caprichos e desmandos. (fls. s/n) 

 

 

Fundamentou com os dispositivos do art. 5°, XLII, da CF, que institui o crime de 

racismo como prática inafiançável e imprescritível; o art. 1° do pacto de São José da Costa, do 

qual o Brasil é signatário, que dispõe sobre o compromisso de respeitar as liberdades 

individuais sem qualquer tipo discriminação, inclusive de raça; relacionou o art. 20 da Lei 

Caó n° 7716/1989, que estabelece o crime de discriminação racial praticado por meio de 

comunicação social; mencionou o art. 37, §2° do CDC, disciplina sobre a proibição da 

publicidade abusiva. Em seguida, mencionou os dispositivos do CBARP, quais sejam 20, 21, 

22, 34 “c” e 37 item 1, letras “a”, “b”, “c” e “d”. O primeiro, o segundo e o terceiro tratam da 

proibição qualquer tipo de discriminação, destacando a racial, a proibição de conteúdo 

motivacional de práticas ilícitas e a proibição de conteúdos ofensivos à decência, 

respectivamente. Já os dois últimos artigos, tratam da condenação da publicidade no tocante 

ao desrespeito à dignidade da pessoa humana e o último se reporta à formação de jovens e 

adultos no que se refere ao consumo, a fim de que evitar situações de discriminação e valores 

de inferioridade ou superioridade. 

Considerando como abuso de liberdade comercial, o MP requereu a aplicação da 

penalidade de advertência. O MP juntou documentos que comprovam o requerimento da 

prefeitura de Salvador, pois entenderam que o anúncio divulgou racismo e pedofilia. 

Em resposta, o CONAR enviou um ofício ao MP da Bahia informando que já houve 

a instauração da representação e conclui-se pelo arquivamento, pois não ocorreu a violação 

dos dispositivos do CBARP, segue destaque do ofício mencionado: 

“Instaurada aos 27 de abril de 2005, tramitou sob o n° 106/05 e foi concluída com o 

arquivamento da queixa, não tendo sido reconhecido o cometimento de infração ao Código de 

Auto-regulamentação (sic) Publicitária pela peça de divulgação.” (fls. s/n) 

 

 



 
 

157 
 

Anexo 12. Caso “Assolan” 

 

 

Caso 11 - Processo n° 68/05: Assolan 

 

 

O anúncio “Assolan – a família que conquistou o Brasil, não para de crescer”, 

veiculado por mídia televisiva, foi representado pelo CONAR, por intermédio da 

manifestação de consumidores, através de emails enviados ao CONAR. O anunciante Assolan 

Industrial Ltda. e a agência África São Paulo Publicidade Ltda. foram requeridos na 

representação de n° 68/05. 

O despacho do presidente do CONAR fundamentou a suposta violação dos arts. 1, 3, 

6, 19 e 20 do CBARP. 

 

   

Fonte: CONAR     Fonte: CONAR e 

http://publiinfanto.wordpress.com/2009/06/01/bebes-assolan/ 

 

Para os consumidores o anúncio foi preconceituoso e ofensivo, porque associa o 

cabelo dos bebês a esponjas de aço. Um dos consumidores remeteu “todas as ‘brincadeiras’ 

maldosas sobre o ‘cabelo bombril’ ou ‘cabelo ruim’”. Entenderam que essa relação foi uma 

maneira pejorativa às cabeleiras Black Power, e reforçou  o estereótipo de cabelos crespos dos 

negros, conforme destaque a seguir: 
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O formato da peruca utilizado na propaganda “Bebês” é uma associação ao cabelo 

“Black Power”. A questão é que um dos apelidos discriminatórios ao cabelo da 

pessoa negra sempre foi “cabelo bom-bril”; parece-me que a Assolan quer competir 

com a Bombril até nisso! Protesto contra a propaganda, incita à formulação de 

apelidos preconceituosos ao cabelo crespo. [...] (fls.5) 

 

 

Muitos consumidores manifestaram o seu vínculo com ONGs, como Fala Preta e 

AfricaNAmente – Centro de Pesquisa Resgate e Preservações de  Tradições 

Afrodescendentes. 

Algumas organizações também solicitaram providências, como o COMDINE – 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros, do Rio de Janeiro e a ANID – Ação 

Negra e Interação e Desenvolvimento, de Barurei/SP. 

A peça publicitária mostrou várias cenas de crianças brincando. Todas usavam 

perucas de esponjas de aço. Em seguida, o locutor apresentou os produtos do anunciante. O 

anúncio foi veiculado por mídia televisiva. 

A agência e o anunciante apresentaram defesa preparada por advogado e apresentou 

os seguintes pontos: 

 O anúncio foi criado para mostrar a ampliação da linha dos produtos de limpeza, 

por isso utilizou bebês saindo da embalagem do anunciante, simbolizando o 

nascimento de um novo produto: o pano multiúso. A peruca de esponja de aço 

significou o produto referencial já consolidado no mercado; 

 O anúncio atraiu a atenção dos consumidores, citou pesquisas publicitárias que 

constatarem o impacto da peça publicitária, como o Top of Mind, Instituto Ipsos 

– ASI e comentários da publicação “Meio & Imagem”; 

 A utilização de bebês de várias etnias, que representam o povo brasileiro, todos 

saindo de uma embalagem e vestindo perucas de esponjas de aço, de maneira 

lúdica, não retratando a realidade; 

 “Não há entre os bebês, distinção, separação e diferença, portanto, o anúncio não 

mostrou preconceito”; 

 A peça publicitária não incitou e tampouco, instigou a elaboração de apelidos 

preconceituosos, esses apelidos já existiam em Pernambuco, e os representados 

em nada contribuíram para o seu surgimento; 

 Informou o recebimento de elogios, em número maior de reclamações, à peça 

publicitária. Citou trechos e juntou cópia dessas mensagens; 
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 “A requerida jamais teria o mau gosto de criar um comercial racista, para 

afrontar uma parcela por demais significativa da população brasileira”; 

 Enfatizou o nome da representada, a agência África, e a cor de sua sede, preta, 

desde a recepção até os corredores e às salas. Manifestou a incompreensão 

acerca das reclamações;  

 Por fim, requereu o arquivamento da representação. 

A relatora Fátima Pacheco Jordão recomendou a sustação do anúncio, com 

fundamento no art. 50, “c”, do CBARP, e destacou dois pontos principais das reclamações, 

por reforçar a antiga imagem discriminatória, como cabelo ruim, cabelo de aço e outros, bem 

como, o impacto negativo sobre as crianças, segue trecho do voto abaixo: 

 
O tom das queixas dos consumidores revela, por si, um grau de ressentimento agudo 

decorrente de uso de imagens descritas (bebês com perucas assolan). O ponto mais 

destacado das inúmeras queixas refere-se ao impacto negativo sobre crianças e 

reforço da imagem antiga de discriminação pejorativa (cabelo de aço, cabelo ruim, 

cabelo Bombril). (fls.112) 

 

 

Considerou o anúncio como desqualificador da dignidade humana, através da 

violação dos artigos enumerados no despacho do presidente do CONAR. 

A 6ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela sustação do anúncio, por maioria de 

votos, com fundamento nos arts. 1, 3, 17, 19, 20 e 50 letra “c” do CBARP. 

O anunciante e a agência interpuseram recurso ordinário, requereram a modificação 

da decisão, apresentando as seguintes razões: 

 Retomou as razões apresentadas na peças de defesa; 

 Informou a instauração de um procedimento administrativo, motivado pela 

representação do CEPENDA – Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, ao 

Ministério Público Federal, em que foi solicitado um termo de ajustamento de 

conduta, por compreender o anúncio publicitário, discriminatório em face da 

população negra; 

 Foi oferecida uma oportunidade para os representados apresentarem 

esclarecimentos. Em seguida, foi relacionado o parecer do Procurador da 

República, que analisou nos seguintes aspectos normativos, quais sejam, 

penalista, civilista e consumerista, além das normas éticas publicitárias. Nesses 

pontos abordados, o Ministério Público não vislumbrou violação às normas, e 

conclui pela não ocorrência de discriminação racial. Não compreendeu o uso do 

Black Power como uma ofensa aos negros, representado por esponja de aço; 
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 Mencionou uma ação judicial movida por uma consumidora, face dos 

representados, que tramitou no Juizado Especial Cível. A autora, uma das 

reclamantes do CONAR, requereu indenização por danos morais. Quando a 

autora foi questionada sobre a motivação da demanda, a mesma desistiu da ação. 

O relator Ênio Basílio Rodrigues recomendou o arquivamento da representação, pois 

não entendeu como discriminatório pelos seguintes motivos: 

 Nos anúncios feitos na década de 70, havia a presença predominante de brancos. 

Os tempos evoluíram, percebeu-se a participação de morenos e negros nos 

anúncios publicitários. Atribuí essa mudança de comportamento aos 

movimentos negros sociais; 

 Um dos sinais dessa valorização dos negros foi penteado Black Power, que foi 

criado como símbolo de luta, e do guerreiro pela busca dos seus direitos, 

enumerou várias personalidades negras norte-americanas que utilizaram o 

penteado; 

 Por isso, considerou equivocada a sustação do anúncio, pois a agência e o 

anunciante utilizaram um símbolo para enaltecer o negro, conforme trecho a 

seguir: 

 

[...] Por tudo isso, a areação contra o comercial de Assolan, e pior ainda, a decisão 

de sustação do comercial de Assolan soam para mim, mais do que um retrocesso, 

soa espantoso. Seria até mais fácil a defesa do comercial em nome do mix racial 

praticado nos castings – temos bebês de todas as raças. Mas o bebê negro predomina 
em sua beleza. Ele é um lindo guerreiro em sua peruca Black power palha de aço. E 

este é um dos filmes mais limpos, mais saudáveis, mais gostosos, mais agradáveis de 

se rever que eu já vi em matéria de anúncios feito com base em crianças. 

A decisão da Câmara que sustou prendeu-se a uma análise das queixas e não a uma 

análise do filme. (fls. s/n) 

 

 

 A decisão anterior se ateve as reclamações dos consumidores, sem considerar a 

ideia do anúncio, ‘apelidaram meu filho de Assolan’; 

 A sustação do anúncio pouco contribui para a diminuição do preconceito racial, 

“Isso lembra a história da traição conjugal, quando o marido traído fez justiça 

retirando o sofá da sala. Tirem o comercial Assolan e o preconceito diminuirá e 

as crianças não receberam mais apelidos”. 

A Câmara de Recurso Especial decidiu pelo arquivamento da representação, por 

unanimidade de votos, com fundamento no art. 27, n° I, letra “a” do RICE. 
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Anexo 13. Caso “Embratel macacos cantando” 

 

 

Caso 12 - Processo n° 07/04: Embratel – macacos cantando 

 

 

O anúncio “Embratel – macacos cantando”, veiculado por mídia televisiva, foi 

representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação de consumidor, através de email 

enviado ao CONAR. O anunciante Embratel – Empresas Brasileira de Telecomunicações e a 

agência Almap/BBDO Comunicações Ltda. foram requeridas na representação de n° 07/04. 

A peça de representação subscrita pelo vice-presidente do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

O email do consumidor afirmou que o anúncio publicitário fez uma associação 

racista, ao colocar macacos cantando uma música no ritmo jazz, que remeteu a cantores 

negros estadunidenses.  

A peça publicitária retratou três macacos, a atriz Ana Paula Arósio e um coral de 

funcionários do anunciante cantando sobre o tema natalino e de ano novo, e divulgando a 

operadora de telefonia anunciante. Essa peça foi veiculada por mídia televisiva. 

Fonte: CONAR 

A agência e o anunciante apresentaram defesa elaborada por advogado, em peça 

única. Requereram o arquivamento da representação, pela inexistência de violação do 

CBARP, através das seguintes razões: 
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 O anúncio não retratou nenhum estereótipo racista. Os três macacos representam 

um símbolo da cultura japonesa: a escultura “os macacos de Santai”. Essa obra 

representa as três verdades, são elas, “não ouça nenhum mal, não fale nenhum 

mal e não veja nenhum mal”. Em outros anúncios, da mesma campanha, os 

macacos fizeram gestos representando essas virtudes, um cobria com a as mãos 

a orelha, o segundo, cobria a boca com as mãos, e o terceiro cobria os olhos. 

Essa escultura dos três macacos está no Templo do Toshogu, em Niko, no Japão. 

Por isso, o anúncio não tem relação com o racismo. 

 A defesa fez menção à degravação do anúncio, que consiste na descrição de 

todos os dizeres do anúncio, e afirmou nenhuma ocorrência de racismo. Afirmou 

que não há interesse em difundir uma peça publicitária para perder 

consumidores; 

 Atribuiu a conduta preconceituosa ao consumidor que propôs o questionamento 

do referido anúncio, por não ter compreendido a real mensagem do anúncio, 

citamos: 

 

Na presente REPRESENTAÇÃO há um forte preconceito, porém ele de parte do 

próprio senhor que ofereceu a queixa. Ele formou opinião antecipada sobre o filme 

objeto desta REPRESENTAÇÃO, sem maiores ponderações, sem conhecimento dos 
fatos, o que é de todo lastimável. (fls.18) 

 

 

 O anúncio reclamado foi inspirado no clip We are the world, e que participam 

pessoas negras e brancas, sem qualquer relação com o racismo. 

 Seguem algumas imagens juntadas pela defesa: 

   

Fonte: CONAR   Fonte: CONAR   Fonte: CONAR 
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Fonte: CONAR 

O relator Marcelo de Salles Gomes recomendou o arquivamento da representação, 

porque campanha não foi criada com estereótipo racista, foi baseado nos “Três Macacos de 

Santai”, e no tocante semelhança das vozes fornecidas aos macacos às cantoras de jazz, para o 

relator essa associação não foi natural, ou seja, não foi evidente, conforme citação abaixo: 

 
A defesa é bastante clara ao mostrar que o filme em questão faz parte de uma 

campanha, há 06 meses no ar, que se inspira nos “Três macacos de Santai”, e não 

em um bordão clássico do racismo, que é a associação entre negros e macacos. 

A mim parece até forçada a associação das vozes dadas aos macacos a ‘cantoras 

negras de jazz norte americanas’, como faz o consumidor em sua denúncia. Algumas 

vozes claramente ser associadas a brancos, assim como o clip “We are the World” 

tem tantos pretos quanto brancos, homens quanto mulheres, deficientes visuais 

quanto pessoas que enxergam perfeitamente, sem qualquer tipo de segregação ou 
racismo. (fls. s/n) 

 

 

Dessa maneira, o relator foi convencido pelo argumento da defesa, em associar o 

preconceito e à discriminação racial a quem levantou o questionamento, em suas palavras, 

“mais uma vez trata-se do caso típico em que o racismo está nos olhos de quem vê, e não no 

objeto analisado.” (fls. s/n) 

A 6ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da representação, por 

unanimidade de votos, fundamentado no art. 27, I, letra “a”, do RICE, que dispõe sobre o 

arquivamento da representação nos casos em que não houve violações ao CBARP. 
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Anexo 14. Caso “Fox braço de fora” 

 

 

Caso 13 - Processo 134/04: “Fox – Braço de fora” 

 

 

O anúncio “Fox – Braço de fora”, veiculado por mídia televisiva, foi representado 

pelo CONAR, por intermédio da manifestação de consumidor, através de email enviado ao 

CONAR. O anunciante Volkswagem do Brasil S/A e a agência Almap/BBDO Comunicações 

Ltda. foram requeridas na representação de n° 134/04. 

A peça de representação subscrita pelo vice-presidente do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 33 e no anexo “O” do CBARP. 

Os consumidores reclamaram sobre a divulgação de comportamento que violam 

Código Brasileiro de Trânsito, no momento que o anuncio mostrou o condutor do veículo 

dirigindo com o braço para fora do veículo. Houve uma reclamação que apontou a infração de 

trânsito cometida, e questionou sobre a unanimidade de pessoas brancas no anúncio, de 

acordo email transcrito abaixo: 

 

Os braços queimados, além de mostrar infração de trânsito que prevê a proibição da 

[...] com os braços de fora do carro, ainda demonstram que somente pessoas brancas 

(como todas) que aparecem no comercial são privilegiadas de terem um Fox 

Volksvagen.Lindas (sic) famílias de loiros, ruivos... (fls.4) 

 

 

Contudo, essa última reivindicação, da presença unânime de pessoas brancas no 

anúncio não foi descrita na peça de interposição. 

A peça publicitária mostrou várias pessoas, em diferentes lugares, todos com o braço 

bronzeado. Em seguida, o locutor apresenta o veículo do anunciante e a cena seguinte mostra 

jovens entrando no veículo anunciado, deixando o braço apoiado na janela. 
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Fonte: CONAR 

 

A agência e o anunciante apresentaram em peça única, preparada por advogado. 

Refutaram as reclamações pelos seguintes motivos: 

 O anúncio foi construído para destacar o conforto do automóvel. Os grupos 

compostos por quatro pessoas foram mostradas com os braços queimados, duas 

com o braço direito, e as outras duas com o braço esquerdo, em situações 

diferentes. A ideia era mostrar como as pessoas se sentem confortáveis em um 

veículo com quatro portas, como se estivessem em uma sala de estar; 

 O anúncio não retratou o veículo em movimento, os quatro jovens que entraram 

no carro, ficaram desfrutando do espaço interno e do conforto. Desta forma, se o 

carro não está em movimento, não há como supor que alguém esteja dirigindo, 

portanto, não há infração ao Código de Trânsito; 

 No que se refere à ausência de pessoas vermelhas e negras no anúncio, caso 

estivesse sido colocadas na peça publicitária, a vermelhidão dos braços não seria 

visível e a característica humorística estaria perdida, pois o bronzeado seria o 

indicativo do longo período de exposição ao sol, segundo trechos da defesa a 

seguir: 

 

Se ao invés de pessoas brancas e amarelas, como apresentadas, tivessem sido 

colocadas pessoas vermelhas e negras, a vermelhidão dos braços não pareceria e o 
bom humor do comercial estaria perdido, porque é exatamente a vermelhidão que 

comprova o enorme tempo que as pessoas passam o tempo no carro PARADO. 

(fls.17) 
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  Por essas razões, confirmou que o anúncio não violou as leis de Trânsito, 

tampouco discriminou pessoas e, por isso esperou o arquivamento da 

representação. 

O relator Carlos Chiesa acolheu o argumento da defesa, não a entendeu como 

infração de trânsito, pois não mostrou nenhuma pessoa conduzindo o veículo com o braço de 

fora. Embora tenha relatado sobre a reclamação de presença unânime de pessoas brancas e os 

argumentos da defesa, o voto não mencionou a respeito. Recomendou o arquivamento da 

representação. 

A 2ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da decisão, por 

unanimidade de votos, com fundamento no art. 27, I, letra “a”, do RICE, que trata da ausência 

de violação ao CBARP. 
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Anexo 15. Caso “Rexona Ebony” 

 

 

Caso 14 - Processo 314/03: Rexona Ebony 

 

O anúncio “Novo Rexona Ebony – não te abandona”, veiculado por mídia televisiva 

e impressa, revista e outdoor, foi representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação 

do consumidor, através de email enviado ao CONAR. O anunciante Unilever Brasil Ltda. e a 

agência Lowe Ltda. foram requeridos na representação de n° 314/03. 

A peça de representação subscrita pelo Diretor Executivo do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

   

Fonte: CONAR  Fonte: CONAR   Fonte: CONAR 

 

Para o consumidor, a expressão “dupla proteção” foi ofensiva, porque pressupõe que 

os negros têm mais odores e transpiração. Outra questão levantada foi a potencial exclusão 

dos negros na sociedade, de originar segregação racial. Abaixo, transcrevemos alguns trechos 

desses emails: 

 

“Segregação racial (negros precisam de duas vezes mais proteção contra odor, 

equivale dizer que negros são mais fedidos. Todos não pertencem à raça humana? Então os 

odores são equivalentes?)”. (fls.2) 

 
Não sei até onde chegou o meu grau de interpretação da criação desse novo 

desodorante Rexona Ebony (para negros). Sei que fiquei muito indignada, quanto ao 

sentido de seletividade e segregação que ele atribui ao negro. Vi nessa 

especificidade, ou nesta forma de agradar aos negros, com aquela idéia de que 

“estamos criando um produto para vocês...” um ato de segregar o negro ou excluí-lo 
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ainda mais da sociedade. Temos que pensar em integração, em tomar parte ou 

participar. Não é criando produtos pros negros no Brasil e fazendo-os participar do 

desenvolvimento econômico do país como meros consumidores que se deixará para 

traz a consciência de muitos anos de humilhação e racismo que sofremos. (fls.4) 

 

 

A peça publicitária televisiva foi contracenada com quatro atrizes negras, em cenas 

diferentes. A primeira costurava e sambava com os pés embaixo da máquina de costura. O 

locutor falou que “nem todas as mulheres costuram com a mesma paixão”. A segunda 

mostrava a mulher no escritório, sambando com os pés debaixo da mesa. Após o locutor disse 

“que nem todas trabalhavam com a mesma paixão”. A terceira cena mostrou outra mulher 

voltando para casa de ônibus e sambando. Em seguida, o locutor falou “nem todas voltam 

para casa com a mesma paixão”.  A penúltima cena mostrou uma mulher em um restaurante 

pedindo um café, e depois a câmera mostra os seus pés sambando. Por fim, o locutor 

apresentou o produto do anunciante, um desodorante com “dupla proteção”.  

Na peça publicitária impressa, há um casal de negros e os dizeres: “Dupla paixão 

pede dupla proteção. Rexona Ebony. Para pele morena e negra”. 

A agência apresentou defesa elaborada por advogado, explicitou que o objetivo do 

anúncio foi de difundir e ressaltar as qualidades do produto anunciado, bem como 

homenagear a beleza das pessoas de pele morena e negra pela retratação de situações 

cotidianas. Afirmou que não se deve relacionar a ideia de criação de produto para segregar as 

pessoas e deve-se evitar que todo sentimento pressupõe o racismo e, assim coibir a liberdade 

de expressão em razão disso, conforme citação abaixo: 

 

“Certamente existem fatos indignos no mundo e um deles é o racismo. Mas não se 

deve viver com o sentimento que tudo leva ao racismo. Não se pode simplesmente tolher a 

liberdade de criação, por preocupações desnecessárias e descabidas!” (fls.17) 

 

Destacou que, o Brasil possui a segunda maior população negra do mundo, atrás 

somente da Nigéria, embasado nos dados do IBGE, e por isso o anúncio que se destinou a 

esse público, não possui nenhum interesse em segregar ou inferiorizar essa parcela da 

sociedade. No que se refere à expressão “dupla proteção”, trata-se de evitar a transpiração e a 

função de perfumar. Não quer dizer que o produto seja mais forte ou mais antitranspirante que 

os outros, conforme destaque a seguir: 
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“A expressão ‘dupla proteção’ empregada na campanha refere-se às funções que o 

produto desempenha, quais sejam de evitar a transpiração e a de perfumar. Esta expressão não 

significa dizer que este desodorante seja mais forte ou mais antitranspirante que outros”. 

(fls.18) 

 

A defesa atestou que não se pode deduzir qualquer expressão racista representada no 

anúncio, ou pela expressão ‘dupla proteção’. Exemplificou outros produtos higiênicos e 

cosméticos direcionados para as características físicas das pessoas, como pele seca, oleosa, 

para diminuir ou dar volume aos cabelos entre outros, e nem por isso foram considerados 

discriminatórios, porque são produtos direcionados a esses nichos. Enfatizou que, a expressão 

‘dupla proteção’ foi largamente utilizada em outros produtos de higiene pessoal, shampoos, 

absorvetes e outros, “nunca ensejando conotação discriminatória ou ofensiva aos seus 

consumidores”. A defesa usou uma jurisprudência do CONAR de caso semelhante: 094/86, 

do anúncio titulado como ‘Se sua família também está sentido falta do que elas fazem... ’ 

O anunciante apresentou defesa separada da agência. Afirmou que possui 70 anos 

de mercado, que é líder no mercado pela qualidade de seus produtos e pelo longo 

relacionamento com o consumidor, recorreu aos anos de mercado e ao portfólio das marcas 

líderes. A empresa anunciante atestou que possui a preocupação de atender às necessidades 

dos seus consumidores e, ponderando a miscigenação do povo brasileiro, desenvolveu 

produtos étnicos. Apontou o crescimento das vendas desses produtos, publicada em uma 

revista destinada aos negros, e em jornais, conforme mencionamos: 

 

Isto tudo situa-se (sic) numa realidade de segmentação de mercado para os 

chamados produtos étnicos, que já contam com inúmeros produtos destinados aos 

negros, conforme pode-se verificar na revista “Raça” (doc. 04) publicação 

igualmente destinada aos cidadãos brasileiros da raça negra. Já em 2001as vendas de 

étnicos aumentaram 26% (vinte e seis por cento) em relação ao ano 2000. (fls.38) 

 

 

Citou trechos da manifestação de clientes elogiando esses produtos, retirados de uma 

pesquisa qualitativa de opinião, desenvolvido pelo Escritório de Planejamento Wilma Rocca, 

e descreveu o seguinte trecho: 

 

“A gente é muito mais alegre, mais extrovertida do que as outras raças. É difícil ver 

uma pessoa de cor mal humorada, que não brinque, que não converse... A gente é mais 

flexível, é mais caliente, e transpira muito mais mesmo...” (classe C – São Paulo). (fls.40, 

grifos nossos) 
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Outra pesquisa desenvolvida pelo Instituto Clarice Herzog Associados constatou que 

as consumidoras necessitavam de um produto específico para a pele morena e negra. O 

enunciado ‘dupla proteção’, que causou reclamação das consumidoras, destacou o conjunto 

das duas funções oferecidas pelo produto, que é a de combater a transpiração e de perfumar. 

Ressaltou que essa expressão foi aprovada pela ANVISA. 

Em toda a peça de defesa do anunciante, houve a negação da prática discriminatória, 

com discurso que atribui ao negro o caráter negativo, ou seja, o verbo denegrir desqualifica 

moralmente o que se torna negro, segue o trecho citado: 

 
No tocante à comunicação desenvolvida para a divulgação do produto, a Unilever 

esclarece que as peças publicitárias desenvolvidas não são discriminatórias, pois não 

apresentam os atores negros em condição ofensiva ou denegritória de qualquer 

maneira, nem estimulam o comportamento discriminatório contra as pessoas da raça 
negra. Pelo contrário, foram usados modelos e locações de muito mau gosto, tudo à 

altura do que merece o consumidor em geral, absolutamente alinhado com a 

estratégia de comunicação da marca. (fls. 41, grifos nossos) 

 

 

Citou o trecho de “Oração aos moços”, de Ruy Barbosa, a fim de fundamentar o 

tratamento igualitário fornecido aos consumidores negros, por tratar com igualdade à medida 

das suas diferenças, segue o trecho mencionado: 

 
a regra da igualdade não consiste em não aquinhoar desigualmente os desiguais , na 

medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Os mais são os 

desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 

a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não a igualdade real. Rui 

Barbosa (fls.43) 

 

 

A defesa citou a opinião de publicitários, jornalistas, editor-chefe de revista 

especializada ao público negro e profissionais de entretenimento sobre a campanha 

representada, e nenhum desses profissionais consideraram o anúncio racista ou 

preconceituoso, retirada da pesquisa realizada pela Chris Assessoria de Comunicação. Diante 

das razões expostas, o anunciante requereu o arquivamento. 

O relator Marcelo de Salles Gomes explicitou que a representação tratou de dois 

pontos: o primeiro sobre a existência de o produto gerar segregação racial e, o segundo, a 

expressão ‘dupla proteção’ ser ofensivo, por considerar o negro mais fedido. 

Sobre o primeiro tópico, o relator rejeitou a alegação das consumidoras 

representantes, porque o anunciante percebeu, através de pesquisas, a necessidade de um 

produto específico para as mulheres negras e demonstrou que os consumidores negros ficaram 
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lisonjeados com o lançamento dos produtos; afirmou que não cabe ao CONAR julgar pela 

existência ou não de um produto; e a peça publicitária não retratou ou insinuou tratamento 

discriminatório contra afrodescendentes, destaque a seguir: 

 
Apesar da defesa não enveredar por este caminho, talvez com medo de ser 

politicamente incorreta, o que as pesquisas juntadas no processo mostram é que as 
mulheres negras sentem necessidade de um tipo diferente de desodorante. A revista 

Raça, em sua edição de novembro/dezembro de 2003, na página 73, diz que 

“pesquisas indicaram que a pele negra apresenta maior tendência à transpiração 

porque absorve até 30% mais calor, e possui mais glândulas sudoríparas ativas”. 

Portanto não há qualquer tipo de segregação racial na decisão de se lançar um 

desodorante mais específico para negros. Há, sim, uma necessidade latente de um 

segmento de mercado que a indústria procura servir. (fls. s/n) 

 

 

No segundo ponto levantado, que se refere ao termo “dupla proteção”, cabe uma 

infinidade de interpretações, e relacionou a interpretação preconceituosa como a mais 

negativa nesses casos. Explicitamente atribuiu a prática discriminatória aos consumidores que 

visualizaram o anúncio dessa maneira, citamos: 

 
Quanto à frase “dupla proteção”, ela é aberta bastante para levar aos mais variados 

tipos de interpretação. Talvez fosse o caso do anunciante deixar claro, de alguma 

forma, o que quer dizer com isto (proteção contra a transpiração e mau odor). Para 

uma mente preconceituosa, como parecem ser as das denunciantes, é claro que a 

interpretação foi para o lado negativo, isto é, que o anúncio diz que o negro é mais 

fedido que o branco. Será que se vissem a frase “dupla proteção” em um produto 

não-étnico elas teriam a mesma linha de raciocínio, isto é, que o branco é fedido e 
precisa de dupla proteção? Minha aposta é que não, é que elas veriam como algo 

normal, afinal quem não gostaria de estar duplamente protegido durante o dia? 

Somando-se a isso o fato de que a Anvisa, que regula o setor, não viu problemas no 

uso do termo, não vejo porque ele não possa ser utilizado. (fls. s/n) 

 

 

Ademais, acrescentou que se a ANVISA autorizou a utilização do termo, não 

percebeu impedimento para o uso dessa expressão. 

A 5ª e 6ª Câmaras do Conselho de Ética decidiram pelo arquivamento da decisão, por 

maioria de votos, fundamentado no art. 27, I, letra “a”, do RICE, por ausência de violação aos 

dispositivos do CBARP. 
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Anexo 16. Caso “Banco do Brasil” 

 

 

Caso 15 - Processo 193/03: Banco do Brasil 

 

O anúncio “Banco do Brasil o tempo todo com você”, veiculado por mídia televisiva, 

foi representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação do consumidor, através de 

email enviado ao CONAR. O anunciante Banco do Brasil S/A e a agência DNA Propaganda 

Ltda. foram requeridos na representação de n° 193/03. 

A peça de representação subscrita pelo Diretor Executivo do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

Fonte: CONAR. 

Anúncio na íntegra: http://www.youtube.com/watch?v=0oq9DvOSbqs 

 

Para o consumidor o anúncio foi insultante, porque mostrou um casal de negros em 

uma festa de aniversário de uma criança branca. O consumidor interpretou as pessoas negras 

como pais da criança branca. Abaixo citamos o trecho do email: 

 

“O anúncio do banco do brasil apresenta um casal de negros fazendo uma festa de 

aniversário para o filho. É no mínimo insultante . Sou branco alemão, português, índio, negro 

http://www.youtube.com/watch?v=0oq9DvOSbqs
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e negro. Isso mesmo. Negro e negro. Por parte de pai e mãe. Por favor prestem atenção”. 

(fls.2) 

 

O anúncio mostrou várias cenas de diferentes pessoas em distintas situações. A cena 

que resultou na reclamação é a de um casal negro com uma criança branca em uma festa de 

aniversário. 

O anunciante e a agência apresentaram duas defesas. Uma elaborada pelos 

representantes legais e a outra subscrita por advogado, respectivamente. 

A primeira peça de defesa argumentou que o anúncio divulgou a instituição 

prestadora de serviços para a população brasileira, em diversas ocasiões, quer seja no 

trabalho, lazer, no lar e nos momentos de descontração. O consumidor reclamante alegou que 

a propaganda foi preconceituosa, mas não explicitou o que entendeu como preconceituoso. 

Nesse sentido, a defesa questionou: seria preconceituosa a cena que o casal negro comemorou 

o aniversário de uma criança branca? Ou então, “seria preconceito um casal da raça negra 

adotar uma criança da raça branca?” 

A defesa afirmou que as campanhas do anunciante contemplam a diversidade de 

raças, gênero, faixa etária, “fazendo com que todos se identifiquem e se sintam cidadãos 

inseridos numa sociedade política racialmente democrática”. A cena reclamada, de um casal 

negro que comemorou o aniversário de uma criança branca, pode ser interpretada como uma 

relação entre padrinhos ou de pais adotivos. A intencionalidade dessa cena foi mostrar a 

relação de afeto, livre de preconceito ou segregação racial, conforme destaque abaixo: 

 

O que se pretende mostrar é a relação afetuosa do casal da raça negra e da criança da 

raça branca. Ali, os adultos tanto podem ser voluntários de uma creche que foram 

comemorar o aniversário de uma criança à qual devotam especial afeto, como 
podem ser tomados como padrinhos de uma criança, ou mesmo como seus pais 

adotivos. (fls.10) 

 

Ressaltou que, houve apenas uma reclamação e, que geralmente anúncios 

preconceituosos apresentam um número elevado de reclamações. Inclusive, citou alguns dos 

elogios que o anúncio recebeu por mostrar negros. Supôs que a regra para o consumidor 

queixoso seria os pais adotivos fossem brancos e a criança negra. Acusou o consumidor da 

prática discriminatória, por ter visualizado dessa maneira, citamos: 

 
Portanto, o preconceito racial ou discriminação, pelo que se vê, só está na cabeça do 

solitário queixoso (durante o período da sua veiculação, o filme em questão atingiu o 

universo de 22 milhões de telespectadores. (sic) 
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Talvez o anúncio tenha causado perplexidade a esse consumidor queixoso seja 

induzido a experimentar uma solidariedade sem ofensas. (fls.13) 

 

 

Por fim, a defesa requereu o arquivamento da representação. Já a segunda peça de 

defesa subscrita por advogados é idêntica à primeira. 

O relator entendeu que o anuncio não violou o CBARP, por isso votou pelo 

arquivamento. Destacou que existiram poucas aparições nas peças publicitárias de negros, a 

condição social e a sua cor predominante. E quando isso ocorre até um negro se espanta, 

sobretudo num anúncio de uma instituição bancária. Finalizou o seu voto, parabenizando a 

campanha por não ser preconceituoso e pela seleção dos atores, conforme menção abaixo: 

 
[...] O que nós não gostamos de mostrar nos nossos comerciais é a cara mais comum 

do brasileiro, a sua dura e real condição social, a sua cor predominante. É tão raro 

isto acontecer que até mesmo um negro estranha quando se vê num comercial, ainda 

mais de um Banco. Longe de ser preconceituoso, esta comercial do Banco do Brasil 

e da DNA merece nosso parabéns. Pelo lirismo do seu texto, pela delicadeza de sua 

direção, e principalmente pela coragem na escolha do elenco. (fls.s/n) 

 

 

A 1ª Câmara do Conselho de Ética decidiu, por unanimidade, pelo arquivamento da 

decisão, com fundamento no art. 27, I, letra “a” do RICE, que trata dos anúncios que não 

violaram as disposições do CBARP. 
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Anexo 17. Caso “Casa de Menores” 

 

 

Caso 16 - Processo 184/03: Casa de menores 

 

O anúncio “Alguns nascem com futuro, outros precisam de ajuda para conquistá-lo”, 

veiculado por mídia impressa, por outdoor e revista, foi representado pelo CONAR, por 

intermédio da manifestação do Movimento Negro Unificado - MNU, através de ofício 

enviado ao CONAR. A anunciante Casa dos menores de Campinas e a agência 3.2. 

Publicidade e Com. S/C Ltda. foram requeridas na representação de n° 184/03. 

A peça de representação subscrita pelo vice-presidente do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

   

Fonte: CONAR    Fonte: CONAR 

 

O movimento social reclamante solicitou providências ao CONAR, por compreender 

que anúncio associou ao adolescente negro, a ausência de perspectiva e relacionou a situações 

negativas. Compreendeu que a publicidade tratou o negro sem talentos, ou como dependente 

da caridade de uma sociedade centralizadora dos valores brancos. Considerou como uma 

violação aos direitos humanos, mencionamos o trecho do referido ofício: 

 
A referida peça de publicidade/divulgação reforça a idéia (sic) de que o negro já 

nasce sem qualquer perspectiva de futuro e associa a sua raça/etnia a coisas 

negativas. 
A publicidade/propaganda precisa cumprir a sua função social e mudar o enfoque de 

tratar o negro como ser humano sem as suas potencialidades, ou devedor da boa 

vontade e do humanismo hipócrita de uma sociedade branca que o destroça em suas 

crenças, história e humanidade. 

O racismo, a discriminação e a violência racial que a referida peça de 

publicidade/divulgação buscar reforçar/naturalizar é um atestado de afronta aos 

direitos humanos. E racismo é crime! (fls. 3) 
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Trata-se de um anúncio impresso veiculado em revista e outdoor, a imagem de um 

menino negro com a seguinte oração em destaque: “Alguns nascem com futuro, outros 

precisam de ajuda para conquistá-lo”. Em letras menores, divulga o trabalho desempenhado 

pelo anunciante, que consiste em amparar crianças e adolescentes que vivem nas ruas, e 

solicita a contribuição para a continuidade desse trabalho filantrópico. 

O anunciante apresentou defesa sem advogado. Começaram pela exposição da 

história da Instituição, que surgiu na Califórnia (USA), intitulado como The Hope Unlimited, 

traduzido como Esperança Sem Limites, e que procurou expandir seus ideais em várias 

partes do mundo, dentre esses países, o Brasil. A instituição assiste crianças e jovens sem 

moradia, expostas em situação de violência, drogas e prostituição.  O trabalho da instituição 

ainda recebe verbas estrangeiras, mas procura tornar-se autossustentável, por isso a instituição 

precisa de doações de pessoas físicas, empresas e instituições. 

Afirmou que a peça não propagou o racismo, apenas mostrou uma criança com 

expressão deprimida, com o objetivo de despertar a doação, por meio da comoção, segue o 

trecho em destaque: 

 
Não houve racismo, e nem discriminação, nossas crianças tem diversas raças, cores, 

idades etc. Nossa propaganda apenas reflete a nossa cara. Apenas inserimos um 

rosto triste, de uma criança para sensibilizara sociedade para a real necessidade da 

Instituição, que necessita de doações para dar andamento ao bom trabalho que vem 

realizando nesta comarca. (fls.10) 

 

 

Em seguida, a defesa refutou os artigos que fundamentaram a representação, negou 

que o anúncio fosse desrespeitoso, esteve em conformidade com o desenvolvimento 

econômico, da educação e cultura, negou o desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

ocorrência de discriminação racial. Sustentou essas afirmações, juntado outros anúncios que 

mostraram outras crianças de diversas etnias. Por fim, requereu o desarquivamento da 

representação. 

O relator Ênio Basílio Rodrigues mencionou outro caso de discriminação racial 

julgado pelo CONAR, de um anúncio da Benetton, que mostrava uma mulher negra 

amamentando uma criança branca. O relator não visualizou esse anúncio como 

discriminatório, porque entendeu como “a imagem dialética da igualdade entre os seres 

humanos”, porém houve manifestações desfavoráveis dos consumidores.  

O anúncio em questão, no entendimento do relator, não se aproximou das polêmicas 

geradas pela Benetton. Considerou com seriedade o trabalho da anunciante, afirmou que a 
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escolha da criança não se deu por critério de cor e acreditou que a instituição quis mostrar a 

foto de um oprimido. Conforme os folhetos do anunciante, os menores assistidos pela 

instituição são de várias etnias, abaixo, segue a transcrição todo trecho do voto: 

 
[...] Creio não haver dúvidas quanto a seriedade da instituição e no seu trabalho de 

apoio a jovens carentes. Também não há dúvidas quanto ao procedimento de buscar 
provedores de recursos através da publicidade, inclusive com a cooperação pro bono 

de uma agência – em um trabalho que se alinha no segmento  marcante do Terceiro 

Setor. 

Quanto a imagem do anúncio, sinceramente não acredito que tenha sido realizado 

um ritual de escolha de uma determinada cor, para representá-lo. E nem 

argumentarei que nossa herança africana é responsável, em maior ou menor dose de 

miscigenação, pelo tipo físico da imensa maioria do povo brasileiro. (fls. s/n) 

 

 

Por essas razões, o relator votou pelo arquivamento da representação. 

A 1ª e 3ª Câmaras do Conselho de Ética, por unanimidade de votos, decidiram pelo 

arquivamento, com fundamento no art. 27, I, letra “a”, do RICE, que aborda a aplicação do 

arquivamento, nos anúncios que não violaram o CBARP. 
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Anexo 18. Caso “Marabraz” 

 

 

Caso 17 - Processo 154/03: Marabraz 

 

O anúncio “Loja Marabraz – Dia das Mães”, veiculado por mídia televisiva, foi 

representado pelo CONAR, por intermédio da manifestação de consumidor, através de email 

enviado ao CONAR. O anunciante SVC Jaraguá Comercial Ltda. e a agência Hause 

Propaganda e Publicidade Ltda. foram requeridas na representação de n° 154/03. 

A peça de representação subscrita pelo vice-presidente do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 3, 6, 19 e 20 do CBARP, verificar artigos p.101. 

A reclamação se deu por dois anúncios televisivos: um retratou a entrega de um 

abajur e um sofá a uma modelo de cor branca, como presentes em comemoração ao dia das 

mães, e o outro retratou a entrega de uma panela e uma cozinha a uma modelo de cor negra, 

como presentes em comemoração ao dia das mães. Segue a descrição de ambos os anúncios: 

 Fonte: CONAR 

 

1) O anúncio iniciou-se com a encenação de uma família reunida, e os filhos disseram: 

“feliz dia das mães”, e a presentearam com um abajur. Um dos filhos sugeriu, de 

maneira interrogativa, colocar o presente na sala. Na cena seguinte, a mãe foi 

surpreendida com o sofá novo, e o elogia. Por fim, o locutor divulgou o nome do 

anunciante. Todos da família são brancos.  
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 Fonte: CONAR 

Anúncio 2  na íntegra: http://www.youtube.com/watch?v=xaIsBTuOnQU 

 

2) O segundo anúncio foi elaborado na mesma estrutura do anterior, começou com a 

família reunida e, os filhos falaram: “feliz dia das mães”, e a presentearam com uma 

panela. A mãe falou que ia guardar a panela, e ao entrar na cozinha, é surpreendida 

com móveis novos. Em seguida, o locutor sugeriu surpresas para a mãe com as ofertas 

do anunciante. Todos da família são negros. 

O anunciante e a agência apresentaram defesa elaborada por advogado, que 

afirmaram não ser discriminatório, porque não houve humilhação em presentear a mulher com 

uma cozinha, ao contrário, a situação retratou um privilégio, pois a cozinha é um utensílio de 

maior destaque, por ter caráter essencial. Atestou que o utensílio, por ser primordial, pode ser 

comprado por qualquer pessoa, independente do sexo ou etnia, conforme passamos a 

transcrever: 

 
A cozinha é o compartimento da casa onde se preparam ao alimento e determinadas 

pessoas do sexo masculino e/ou feminino, independentemente da raça, religião e côr 

(sic), fazem disso uma arte, tornando-se mestres da cozinha italiana, chinesa, baiana, 

francesa, etc.  

Logo, pode-se dizer que, o presente adquirido pela Mulher Negra tem mais valor do 

que a Mulher Branca. (fls.12) 

 

 

Ressaltou que os móveis da sala podem ser dispensáveis, porque a maioria dos 

brasileiros reside em imóveis com apenas dois cômodos. 

http://www.youtube.com/watch?v=xaIsBTuOnQU
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Afirmou que não houve qualquer discriminação à mulher negra e que o consumidor 

reclamante visualizou o anúncio de maneira racista, de acordo trecho mencionado: 

“Sendo assim, entendem as Requeridas que a discriminação apontada está na 

telespectadora que visualizou o comercial de forma racista, sem razão para tal”. (fls.13) 

Por fim, alegou que não houve violação das disposições do CBARP e do art. 5° da 

CF. Requereu a improcedência da representação e o seu consequente arquivamento. 

Para relator José Manuel Cascão Costa, o anúncio relacionou a cor da pele a um 

ambiente específico, o que pode enfatizar determinados comportamentos discriminatórios, 

dessa maneira, a peça incorporou certas condutas que tem sido combatidas, a fim de a 

eliminação ou minoração desses fenômenos excludentes. Seguem os trechos que 

evidenciaram essa posição: 

 
[...] é de se destacar também que, muitas vezes a publicidade segue o caminho mais 
fácil e tem mesmo uma “certa” preguiça de incorporar ou pelo menos apoiar hábitos 

socialmente saudáveis, como o da atual luta contra qualquer tipo de discriminação. 

[...]  

Apesar das imagens dos referidos comerciais sugerirem duas famílias de posse 

similares, uma avaliação mais detalhada deixa clara a intenção de se associar a cor 

da pele ao ambiente da casa aonde essas mães – preta e branca – mais naturalmente 

se encaixariam. O que obviamente, reforça comportamentos discriminatórios e 

idéias pré-concebidas a respeito das raças e enseja uma certa superioridade da 

branca sobre a negra. (fls. s/n) 

 

 

Apesar desse entendimento, votou pelo arquivamento, pois esses comerciais não 

estão sendo veiculados, por já ter passado o período das festividades maternais, ou seja, 

ocorreu por perda do objeto. Contudo, o relator recomendou ao CONAR para que enviasse 

um aviso ao anunciante e à agência, a fim de evitar tal comportamento, de acordo transcrição 

a seguir: 

 

No que pesem as considerações acima, o voto desse relator é pelo arquivamento da 

representação, por uma razão fundamental: perda do objeto da representação. Afinal, 

o dia das mães já vai longe os comerciais estão fora do ar há muito tempo. 

No entanto, fica a recomendação também de que o CONAR alerte tanto a agência 
como anunciante, através dos expedientes à sua disposição, para que atitudes como 

essa sejam evitadas em futuras comunicações publicitárias, a fim de que a 

publicidade desse anunciante não ajude a perpetuar ou reforçar comportamentos 

retrógrados que a própria sociedade vem tentando erradicar. (fls.s/n) 

 

 

Em sessão conjunta da 2ª e 4ª Câmaras do Conselho de Ética, acordaram pelo 

arquivamento da representação, por maioria de votos, com fundamento no art. 27, I, letra “a”, 

do RICE. Contudo, a Câmara discordou do voto do relator, por afastamento do julgamento 

pela perda do objeto. Para os conselheiros o anúncio pode ser julgado, e foi decidido pelo 
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arquivamento, porque não houve violação ao CBARP. O voto vencedor foi do conselheiro 

Paulo Chueiri. 
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Anexo 19. Caso “Embratel moça negra pede...” 

 

 

Caso 18 – Processo n° 132/99 – Moça negra pede... 

 

O anúncio “Embratel 21 – moça negra pede ao dono...”, veiculado por mídia televisiva, 

foi representado pelo CONAR, através da manifestação das consumidoras, por meio de email. 

Uma das consumidoras sinalizou a sua participação no Movimento Negro Unificado – MNU. 

O anunciante Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações e a agência Carillo pastore 

Euro RSCG Com. Ltda. foram requeridas na representação n° 132/99. 

A peça de representação foi elaborada pelo Diretor Executivo do CONAR, por suposta 

violação aos arts. 1,2,3,6,19 e 20 do CBARP. 

Os consumidores sentiram-se ofendidos, porque o anúncio retratou a mulher negra 

como objeto sexual, trazendo o estereótipo de empregada doméstica, assim, entenderam a 

peça publicitária como discriminatória e racista. Abaixo, transcrevemos um trecho das 

reclamações: 

 

A peça revela um racismo escancarado, indecente, de revoltar e embrulhar o 

estômago de todos aqueles que, como eu (minhas avós, filhas, netas, gerações e 

gerações humilhadas), já estão cansados de ver a mulher negra ser explorada como 

objeto sexual. Já não basta o uso do estereótipo (mulher negra é igual a empregada 

doméstica)?! 

 

 

A peça publicitária se iniciou com o comentário da atriz Ana Paula Arósio sobre a 

possibilidade da utilização do serviço do anunciante. Na cena seguinte, uma moça negra, 

vestida com uniforme de doméstica, entrou na padaria de um português Joaquim e solicitou 

uma ligação interurbana para Salvador, através do número do anunciante. Nesse instante, a 

esposa do português demonstrou irritação, pois o Sr. Joaquim olhou fixamente para a moça 

negra. O português Joaquim autorizou a ligação solicitada. Enquanto a moça fazia a ligação 

virada de costas, o português a olhava admirando e, em seguida fez o sinal da cruz dizendo: 

“Minha Santa Clara!” A esposa de Joaquim questionou o seu comportamento: “Mas o que é 

isso Joaquim?!”, e o português respondeu que a moça só estava fazendo uma ligação para a 

terra dela, porque está com saudades. Mesmo diante da intimação esposa, o Joaquim 

continuou olhando para a moça. Diante desse comportamento de Joaquim, a sua esposa 

reclamou das ligações interurbanas, e disse que se fizesse outra, iria voltar para Portugal. 

Terminada a ligação, a moça se despediu e agradeceu o Joaquim. Depois, a atriz Ana Paula 
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Arósio, divulgou o serviço anunciado: “A partir de julho, faz um vinte um” e, em seguida 

diversas pessoas disseram o serviço anunciado, a peça publicitária é finalizada com o lettering  

“21 Embratel, você chega mais perto via Embratel”. 

O anunciante e a agência apresentaram defesas distintas, ambas pediram o arquivamento 

do processo ético. 

A agência apresentou os seguintes argumentos, a fim de sustentar o seu pedido: 

 O anúncio em questão utilizou um recurso comum na propaganda mundial: 

estereótipo com bom humor. Esse recurso permite uma memorização do gesto 

que lembra o telefone e o número do serviço do anunciante; 

 O humor usado não discriminou ou violou a dignidade da pessoa humana, 

apenas utilizou um estereótipo comum na sociedade; 

 A observação do anúncio não deve ser de forma enviesada, mas com bom senso. 

Para fundamentar essa posição, citou a doutrina de Nelson Hungria: 

 

[...] não se deve levar em consideração os sentimentos dos super-sensíveis (que ele 

humoradamente falava em ‘alfemins ou mimosos’), dos desprovidos de bom senso. 

Deve-se levar em conta o que efetivamente atinge negativamente a honra e a 

dignidade. 

 

 

 De forma alguma o anúncio foi grosseiro ou vulgar, apenas utilizou estereótipos 

comuns: o português fascinado pela mulher negra, e também pela mulata. O 

olhar do português externou o seu encantamento pela mulher negra e isso não 

pode ser ponderado como assédio sexual, pois corriqueiramente essa situação 

ocorre na sociedade brasileira: 

 

O anúncio em momento algum pode ser taxado de vulgar ou grosseiro. Apenas 

apresenta mais absolutamente comum estereótipo: o português dono de padaria, que 

tem atração pela mulher negra, assim como pela mulata. 

Por outro lado, os ‘os olhares desejosos’ do português, de forma alguma, implica em 

assédio sexual. Caso contrário, estar-se-ia cometendo na sociedade, em grande 

escala, o delito de assédio sexual, já que a grande maioria dos homens – e também 
das mulheres – que olham ‘desejosos’ para qualquer mulher (ou homem) estaria 

cometendo tal ato reputado pela denúncia, como afrontoso e ofensivo à dignidade 

alheia. 

 

 

Utilizou outro artigo publicado pelo CONAR, no boletim 4, de 1982, para 

reforçar o posicionamento acima. Esse artigo tratou de estudo desenvolvido pela 

Autoridade de Padrões Publicitários (ASA), na Inglaterra, que lastimou a 

ausência de senso de humor, e visualizam essas situações de forma distorcida e 

exagerada. 
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 Deve-se ponderar o entendimento do consumidor médio, associado ao ‘homem 

médio’. Para sustentar esse posicionamento, a defesa da agência citou 

genericamente o Código Britânico de Padrões Publicitários, que considera como 

prova de aceitabilidade aquele que não ofende a maioria do público. 

O anunciante em sua defesa apresentou as seguintes razões: 

 A campanha do anunciante utilizou variados estereótipos relacionados com 

humor e exemplificou alguns outros anúncios: “poderíamos citar a super mãe 

que faz as costumeiras recomendações a seu filho, ainda que este seja um 

motoqueiro ‘crescido e criado’ ou aquela que trata do diálogo entre dois 

velhinhos surdos”; 

 O objetivo do anúncio é induzir a memorização no consumidor do número 

telefônico do serviço anunciado, através do humor; 

 Negou a veiculação de qualquer prática de discriminação, e o recurso utilizado 

foi dos estereótipos encontrados na sociedade brasileira; 

 O anunciante não teve o propósito discriminatório ou ofensivo a qualquer pessoa 

da sociedade, 

 

[...] Ao divulgar a sua campanha publicitária, no atual mercado competitivo, jamais 

teve a intenção de agredir quaisquer setores da sociedade, não por uma questão 

puramente de marketing, mas pelo respeito ao povo brasileiro, grande em sua 

dignidade e contribuição cultural e responsável por boa parte do sucesso de nosso 

empreendimento. 

 

 

 Outra estratégia utilizada pelo anunciante foi o apelo para o ponto de vista do 

senso comum, para concluir que não ocorreu nenhuma forma de discriminação 

ou desrespeito à pessoa, a saber: 

 

[...] A referida propaganda impugnada, de forma alguma, veicula quaisquer tipos de 

discriminações ou atentados à dignidade da pessoa humana, devendo ser visualizada 

de forma menos radical ou por uma ótica mais ligada ao senso comum. 
 

 

 Afirmou que realizada uma análise técnica, não houve constatação de quaisquer 

formas de discriminação. No plano normativo, citou genericamente a obediência 

dos anúncios à Constituição Federal e ao CBARP, mencionou o art. 17; 

 Apelou para o senso comum, como forma de análise imparcial do anúncio, que 

não verificou a ocorrência de desrespeito à mulher, sendo negra ou não, ou 

qualquer violação à dignidade; 
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 Os ‘olhares desejosos’ do português não devem ser considerados como assédio 

sexual, porque essa prática comum ocorre no cotidiano da sociedade; 

 Não houve na peça publicitária o uso da linguagem vulgar ou de mau gosto. 

O parecer da relatora Nádia Maria Rebouças de Carvalho se posicionou em defesa do 

anúncio, compreendeu que a peça publicitária se utilizou de símbolos da formação 

populacional brasileira, de forma bem humorada, conforme destacamos: 

 

A relatora entende que a campanha apenas, traduziu, nesse caso, os símbolos 

nacionais do inconsciente coletivo da população brasileira, que caracterizam muito 

mais nossa índole bem humorada do que qualquer desrespeito à dignidade humana. 

Olhar para uma mulher não pode ser considerado assédio sexual. 

 
 

A 3ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da representação, por 

unanimidade de votos, como base no art. 24, n° I, letra “a” do RICE. 
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Anexo 20. Caso “Benetton anjinho” 

 

 

Caso 19 - Processo 229/91 – United Colors of Benetton 

 

 

Fonte: CONAR e http://advivo.com.br/blog/luisnassif/as-pecas-da-benetton-contra-o-racismo. 

Acesso em: 30.06.12. 

 

 

O anúncio “United Colors of Benetton”, veiculado por mídia impressa, através de 

outdoor, foi representado pelo CONAR, por meio da manifestação das câmaras municipais de 

São José dos Campos e São Paulo, além da carta de um consumidor. O anunciante Benetton 

Têxtil do Brasil e a agência J. Walter Thompson Publicidade Ltda. foram requeridos na 

representação n° 229/91. 

A peça de representação foi elaborada pelo presidente do CONAR, por suposta violação 

aos arts. 1°, 2° e 20 do CBARP. 

O ofício enviado ao CONAR pela câmara municipal de São José dos Campos 

encaminhou o requerimento do vereador Fernando Delgado, e que foi aprovado por 

unanimidade, pela respectiva câmara. Nesse requerimento há manifestação de repúdio à 

campanha publicitária em questão, porque consideraram o anúncio pejorativo e agressivo, 

conforme destaques de trechos a seguir: 

http://advivo.com.br/blog/luisnassif/as-pecas-da-benetton-contra-o-racismo
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[...] É o campo onde o brasileiro mostra, talvez, sua maior criatividade. Mas de nada 

justifica a agressão a pessoas, raças, credos,... 

[...] Se o objetivo era chamar a atenção, chamou. Até porque chocou, agrediu, 

humilhou. 

Condenamos a iniciativa da Benetton e solicitamos que o CONAR e tome 

conhecimento e se pronuncie a respeito desse episódio. 

 

 

Já a câmara de São Paulo embasou o seu repúdio em legislação federal – a Lei Ibsen 

Pinheiro, e requereu o recolhimento imediato do material ou busca e apreensão, conforme a 

legislação citada. Anexou ao ofício, a moção n° 433 de repúdio ao anúncio mencionado, 

citaram dispositivos legais que tratam da discriminação racial, como a CF, mencionaram 

genericamente a previsão de crime imprescritível e inafiançável e a Lei CAÓ, a Lei Ibsen 

Pinheiro e a Lei Orgânica, art. 11. Esse documento solicitava providências ao Ministério 

Público do Estado e à Prefeita Luiza Erundina. Tanto o ofício quanto a moção foram 

assinados pelo vereador Vital Nolasco. 

A carta enviada pelo consumidor ao CONAR, requereu a sustação da peça, porque 

entendeu ser discriminatório à raça negra, pois atribui qualidades diabólicas a características 

físicas da criança negra, segue destaques: 

“[...] já que essa discriminação, com nítida conotação de que a raça negra é má e 

perversa pelo menos essa idéia (sic) que dá os chifres de demônio -, trará sérias conseqüências 

(sic) psicológicas para a criança (fls.11).” 

O anúncio mostrou duas crianças, uma loira com cabelos cacheados e outra, negra com 

penteado com duas pontas que remetem a dois chifres. 

A agência apresentou defesa, requereu o arquivamento da representação, e apresentou 

argumentos que abordaram questões externas aos anúncios e os que o defende diretamente. 

Vejamos os primeiros: 

 Alegou preliminar de extinção do processo, pelo art. 267,VI do CPC, porque o a 

veiculação já tinha sido realizada em 30/11/91; 

 Juntou processos anteriores: 076/90 (mulher negra amamentando um bebê 

branco), arquivado por unanimidade (Fls. 16); e processo n° 177/90, julgado 

pela 2° Câmara, destinou ao arquivamento. 

 Negação da violação aos artigos do CBARP e requereu análise conjunta dos 

outros anúncios da Benetton; 

 Publicidade institucional: “combinação universal de cores, de forma mais 

variada possível, e a internacionalidade das cores”. Disse que o objetivo do 

anúncio é expressar pela linguagem universal das cores “integração com a 
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pessoa humana, independente de sua cor ou raça, religião, credo político, idade, 

etc.” (fls. 21). 

 Alegou que trabalho se baseou nos “princípios éticos da pessoa humana”. (fls. 

21) 

 Trouxe o posicionamento de sociólogos, ator negro, profissionais da 

publicidade, jornalista e do fotógrafo da Benetton sobre outra publicidade da 

Benetton (mulher negra amamentando bebê branco), citamos: 

 

[...] a justa compreensão manifestada pelo sociólogo negro Clóvis Moura, na pág. 

13, do jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 14 de junho de 1990, considerando 

“que não houve qualquer intenção dos idealizadores da publicidade em fazer 

qualquer relação racista”, mas “nas análises dos brasileiros sem dúvida haverá a 

conotação escravagista” (fls. 24). 

 
[...] a opinião do ator negro Milton Gonçalves, a respeito do mesmo anúncio (uma 

mulher negra, amamentando uma criança branca): 

“Não se ofende. Desperta a sensibilidade, não a raiva. Acho que a Benetton leva em 

conta o negro como consumidor” (fls. 25). 

 
[...] Vera Adrighi, socióloga e diretora da MPM, no sentido de que ‘a campanha é 

linda e não racista’, (b) a de Jacques Lendowicz, presidente e diretor de criação da 

SLBB, ao dizer que ‘o anúncio é bonito e não vejo nenhum preconceito’ e (c) a de 

Nizan Guanaes, presidente da DM-9, afirmando que a campanha é ‘linda. Duvido 

que aconteça uma reação racista porque o racismo aqui é mais cínico e velado’ [...] 

 

 

 Disse sobre o seu reconhecimento internacional, por meio da premiação da sua 

publicidade no exterior, como Itália, Dinamarca, França e na Áustria. (fls. 26); 

 A defesa atribui a discriminação e o preconceito aos reclamantes, devido ao viés 

cultural da submissão do negro: 

 

[...] Lamentavelmente, porém há sempre a perspectiva etnocêntrica, isto é, a 

tendência de julgar as outras culturas a partir dos próprios valores. E esta perspectiva 

invariavelmente conduz aos preconceitos, que não nascem com os homens. 

[...] 

Com todo o respeito que os denunciantes merecem, essa visão maniqueísta e 

preconceituosa talvez explique o seu equívoco ou incompreensão do mérito da 
propaganda, consubstanciada no citado anúncio. 

 

 

 Alegou que a quantidade de reclamação não refletiu à coletividade; 

 A agência disse que não ocorreu violação aos artigos do CBARP, e mostrou três 

razões: (i) porque possui uma reputação, tradição no mercado publicitário e 

experiência ética e jurídica, através da integração dos seres humanos, (iii) há o 

interesse comercial em atingir todos os públicos e, (iii) porque trata os seres 

humanos com igualdade. (fls. 35/37); 
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Os argumentos que protegeram o anúncio foram poucos, conforme segue: 

 O anúncio foi produzido no exterior, tendo sido elaborada no contexto cultural 

europeu. (fls. 28/29); 

 Houve poucos ofendidos com os anúncios, devido ao número baixo de 

reclamações: “É inaceitável que os denunciantes - Câmara municipal de São 

Paulo e de São José dos Campos- possam representar a coletividade negra”(fls. 

34); 

 Novamente negou a prática discriminatória, e disse que não teve o objetivo 

racista:  

 

A requerente tem a convicção inabalável de que, ao ser veiculado o anúncio, nem de 

longe houve o objetivo da prática do racismo. Ao contrário, como se demonstrou e 

provou à saciedade (sic), buscou-se a aproximação das raças, a integração dos seres- 

Segundo caderno p. humanos, independentemente de sua raça, expressando tais 

valores éticos, através da linguagem universal de variadas cores. (fls.36) 

 

 

A Secretaria de Justiça e Cidadania juntou ao procedimento ético, cópias do processo 

administrativo em trâmite no próprio órgão – processo SJDC 247737/ ano 1991, elaborado 

pela assessoria da referida secretaria. Esse procedimento foi iniciado devido aos pedidos do 

Conselho Estadual para o Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, da 

deputada estadual Célia Leão e outras entidades que tratam dessa temática, solicitando 

diversas providências em face ao anúncio questionado, dos quais mencionamos:  

 A comunicação ao CONAR para verificação de abuso da atividade publicitária; 

 Envio de cópias para o Secretário de Segurança Pública, para abertura de 

inquérito policial; 

 Envio de ofício ao Sr. Procurador Geral de Justiça para determinar um Promotor 

de Justiça para acompanhar as apurações, e também envio de ofício ao Chefe do 

Ministério Público Estadual, a fim de propor ação cautelar com pedido de 

liminar para retirar outdoor em exposição, nos termos dos arts. 81,82, III e 

84,§3° do CDC. 

O procedimento administrativo em trâmite na secretaria de Justiça e da Defesa da 

Cidadania contém diversas matérias jornalísticas polêmicas do anúncio em questão. Seguem 

as referências das notícias publicadas: 

1. O Globo, 05/12/91, Título: Escobar não vê racismo em ‘outdoor ‘da 

Benetton, João Carlos Pedroso, Segundo Caderno, p.3; 
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2. Folha de São Paulo, 02/11/91, Título: Negros condenam ‘demônio’ da 

Benetton, Fernando Rosseti, p.1/14; 

3. Folha de São Paulo, 29/11, Título: Justiça pede explicação de outdoor da 

Benetton, p.4.4; 

4. Diário Popular, Preconceito, p.6.7 e Caixa Postal, p.5.2. 

O secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania Manuel Alceu Affonso 

Ferreira compreendeu que o anúncio praticou a discriminação racial e, por isso acolheu os 

pedidos da assessoria, como a expedição de ofícios para o Secretário de Segurança Pública, 

Ministério Público e CONAR.  

O secretário apresentou os seguintes argumentos para sustentar o seu posicionamento: 

 A questão não requer a proteção à liberdade de expressão, seguindo o julgado da 

Suprema Corte do EUA, citamos: 

 

Em célebre julgamento, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte 

afastou a ‘publicidade comercial pura’ do domínio daquele intocável direito 

individual (cf. Valentine X Chrestenser, em Mass Comunications Law, de Harvey L. 

Zuckman e outros, 1988, p.332). 
 

 

 Os prêmios são irrelevantes para a discussão problemática, pois não é a 

qualidade artística que estava sendo questionada, contudo se violou a norma; 

 Desconsiderou a responsabilidade da agência na criação da peça publicitária, por 

ter sido feita no exterior, porque entendeu como lamentável o ato de contribuir 

para a difusão desse anúncio no Brasil. 

A agência e o anunciante se manifestaram sobre os documentos e ofícios anexados ao 

procedimento ético. Benetton, a anunciante, repetiu razões de sua defesa, conforme abaixo: 

 O penteado utilizado pela menina negra é comum na África e, por isso não 

houve nenhuma atitude preconceituosa ou discriminatória. Destacou que seria 

discriminatório se a menina negra utilizasse penteado semelhante aos dos 

brancos e amarelos; 

 Destacou uma interpretação discriminatória inversa em relação à criança loira, já 

que esta apareceu sorrindo e que ensejou uma postura agitada, e a criança negra 

estava séria que denotou uma aparência calma, e em seguida negou a ocorrência 

de discriminação na foto, segue: 

 
É verdade que a criança loura está sorrindo... criança negra não. Essa, todavia, é 

apenas uma das constatações que se pode tirar da fotografia. Muito mais plausível 

seria a interpretação de que a criança loura tem um ar travesso, em contraste com o 
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aspecto comportado da criança negra. Sob essa interpretação, bem mais realista, a 

suposta discriminação seria contra a criança branca, com as de traquinas. (fls. 135) 

O fato da criança estar sorrindo e a outra não nada contém de abusivo ou 

discriminatório [...] 

 

 

 Disse que suas peças publicitárias exaltam a confraternização e a integração das 

pessoas de todas as raças e, por isso a presença do negro o descaracteriza como 

discriminatório: 

 

[...] a Benetton se permite exibir os modelos das várias raças da mesma forma que 

joga com as várias cores: sem preconceitos, ora o negro, aparece alegre, o branco 

triste, e o amarelo indiferente, ora um tem a expressão mais triste, ou outro e vice-e-

versa, ora todos aparecem sorrindo ou não (docs. 34 e 35). Exatamente como 

acontece na vida real (fls.158). 

 

 

 O anunciante reputa a discriminação e o preconceito a quem cogitou essa 

possibilidade: 

“[...] A Benetton só pretende causar às pessoas o impacto da visão livre e aberta da realidade. 

Se isso choca algumas pessoas, nem é pelo preconceito da Benetton, que não os tem. É pelo 

preconceito das pessoas, pelo qual a Benetton não pode ser punida (fls.158).” 

 

 O único novo argumento apresentado pela anunciante foi sobre a acusação da 

publicidade abusiva, destacada no art. 6° do CDC. A representada afirmou que 

essa hipótese aplica-se nos casos de concorrência desleal. Para fundamentar, 

citou trechos de Eduardo Gabrial Saad. Apontou outro dispositivo do CDC, o 

art. 37, e que também não se adequou ao caso, pois “a propaganda em questão 

respeita todos os valores atinentes ao ser humano, sejam ele éticos, morais, 

religiosos ou quaisquer outros.” 

A agência J. Walter Thompson Publicidade Ltda. apresentou argumentos semelhantes 

ao do anunciante, para refutar a tese do parecer do Secretário da Justiça e da Defesa da 

Cidadania, tecemos brevemente: 

 O penteado usado pela criança negra é semelhante aos usados nos países 

africanos; 

 Acusa a conduta discriminatória e preconceituosa a quem levanta essa questão: 

 

O entendimento do Sr. Secretário da Justiça e da Cidadania e de sua assessoria, de 

que o anúncio é racista, discriminatório ou antiético, porque ostente um menina 

representando uma “diabinha”, revela, em verdade, uma atitude preconceituosa e 
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maniqueísta, tendente a julgar outras culturas  - no caso a africana – a partir de seus 

próprios valores (fls.154/155). 

 

 

1. Enfatizou que, a participação de atores negros nos anúncios a isenta da prática 

discriminatória, e os outros anúncios devem ser considerados, porque 

frequentemente mostrou a interação entre as pessoas de raças diferentes. 

O relator Luciano Ornelas recomendou a sustação e a advertência, elencado no art. 50 

letra “a” e “c”, do CBARP respectivamente, e apresentou os seguintes pontos do seu 

convencimento: 

2. Rechaçou a defesa, disse que seus argumentos não estavam coerentes e poderiam 

condenar, caso estivessem articulados logicamente. Exemplificou o equívoco, quando 

admitiu o apelido do anúncio: “anjinho e a diabinha”. Dessa maneira, se mostrou 

racista perante a CF, CDC e CBARP; 

3. Citou Hayek e Kant para dizer sobre a realização da liberdade, através das leis e do 

Estado de Direito; 

4. Citou Ludwig Von Nises (liberal) para mencionar em segunda mão Werner Sombart, 

que disse sobre a inspiração /comunicação divina à Hittler: 

 

“Führer, nosso Führer” – refere-se a Hittler, é claro – “recebe instruções diretamente 

de Deus, o Führer do Universo”... “E Deus, escreve ele, transmite suas instruções 

diretamente a Hittler. Naturalmente, o professor Sombart não deixou de acrescentar, 

com muita modéstia: “Não sabemos como Deus se comunica com o Führer. Mas o 

fato não pode ser negado”. 

 

 

Diante dessa situação, o Prof. Nisses indagou se haveria solução dessa questão, e em 

seguida, respondeu que teria com a atitude dos cidadãos de barrar a execução de um sistema 

político autoritário. E por fim, distinguiu a liberdade da servidão: 

 
Haveria ume remédio contra tudo isso? Eu diria que sim. E esse remédio é a força 

dos cidadãos: cabe-lhes impedir a implantação de um regime tão autoritário que se 

arrogue uma sabedoria superior à do cidadão comum. Essa é a diferença 

fundamental entre a liberdade e a servidão, conclui o professor Von Mises. 

 

 

 Dessa forma análoga, o relator supôs o uso da ilustração de Hittler com frases 

divinas, pela agência Walter Thompson. Assim, afirmou que a agência teria o cuidado de não 

veicular uma imagem com “uma linda alemãzinha ao lado de uma simpática judiazinha, 

naquela época. Seria racista, porém, altamente impactante”. 
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 Assim, a peça publicitária incitou os males que ainda não foram solucionados, 

porque percebeu que o racismo foi estabelecido no Brasil, porém não de forma evidente como 

a hittleriana e do Klu-klux-klan e, tampouco subtendido como o “olhar de Capitu”. Admitiu 

que o país padece desse erro e, isso não deve ser motivo para levar vantagem, através da 

humilhação: 

 

A foto ilustra o anúncio da Benetton deixou expostas em outdoor espelhados pelo 

País ferida feias, ainda longe da cicatriz. Sabemos que o racismo se suporta no 

Brasil – não é tão explícito como o de Hittler contra os judeus ou da congênere 

norte-americana Klu-klux-klan, parceira no ramo do preconceito. Em compensação, 

nosso racismo também não é assim tão dissimulado como o olhar de Capitú. Temos 

nossas chagas, e a consciência me diz que não devemos tripudiar sobre elas. (fls. 

215) 
 

 

 Para demonstrar essa situação delicada no Brasil, mencionou alguns escritores 

contemporâneos, como o poeta Carlos Assunção, na obra Protesto. 

 Por fim, justificou a recomendação da penalidade de sustação e advertência, 

embora o outdoor já tenha sido retirado, o objetivo da primeira penalidade era impedir a 

reincidência da conduta, já que a agência recorreu diversas vezes ao recurso da polêmica e 

podendo se desfazer rapidamente do anúncio, o que pode acarretar a inexistência do objeto 

reclamado. 

“Em nome disso, voto pela sustação (letra c do artigo 50) e advertência (letra a do 

mesmo artigo). Pode parecer estranho sustar um anúncio retirado de cartaz em novembro, mas 

sem essa punição nada impediria sua volta.” (fls. 216) 

A 2ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela sustação de veiculação do anúncio e 

advertência, por maioria de votos, com base nos art. 1°, 2°, 20 e 50 letras “a” e “c” do 

CBARP. No acórdão foi mencionado a demora no julgamento, pois todos expuseram o seu 

posicionamento. Em suma, a maioria compreendeu que os representados tiveram o intuito 

para polemizar e chocar a sociedade, e isso foi crucial para a condenação. 

Inconformados com a decisão, a agência e o anunciante interpuseram recurso 

ordinário, em peças distintas e elaboradas por advogado, com muitas reiterações dos seus 

argumentos já expostos na fase inicial. O recurso da agência foi dividido em 5 pontos, 

conforme descrevemos abaixo: 

1. Julgamento sem isenção: nesse item encontram-se dois argumentos 

desfavoráveis, um criticou a conduta do relator, utilizou adjetivos agressivos, porque a 

agência se sentiu ofendida e humilhada ao ser comparada as condutas de Hittler: 
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É inteiramente desconfortável para uma agência como J. W. Thompson, que sempre 

preservou a integridade de sua atuação no mercado, ver-se comparada e associada às 

manifestações do conteúdo nazista que o Sr. Relator, de modo descabido, para não 

dizer estúpido e grosseiro, e também sem saber medir a sua própria 

responsabilidade, resolveu trazer aos autos, como paradigma da atuação da 

recorrente e da sua cliente, a Benetton. (fls. 283) 

[...] enfatize-se, que uma representação, com a natureza da presente, possa ser 

apreciada com uma tal predisposição à chacota, à ironia, e diz-se mais: ao engodo, 

porque o relatório apresentado pelo Sr. Relator aos seus pares era, em si mesmo, um 

voto de condenação. (fls.284) 

 
 

 A agência acusou o relator de sonegar argumentos da defesa e, com isso o 

julgamento foi alterado. O argumento de observação das campanhas publicitárias anteriores 

foi ocultado, pois o relator entendeu que deveria ser decidido e discutido somente o anúncio 

questionado; 

 Para fechar esse tópico, a agência abdicou o pedido de arquivamento, por perda 

do objeto. 

2. As funções e a responsabilidade do CONAR: Nesse tópico foram 

apresentadas duas ideias principais: (i) o objetivo do CONAR consiste em disciplinar um 

mercado publicitário. Destacou que, a recorrente integra o quadro dos sócios fundadores e, 

por isso preza e respeita a sua atuação, e (ii) ressaltou que o CONAR deve decidir conforme 

as normas estabelecidas no CBARP, e não por entendimento ou opiniões pessoais, que são de 

ordem subjetiva. Par ilustrar a situação exposta citou a conduta de um juiz de direito e, que ao 

decidir um caso, verifica o que o direito prescreve, excluindo a opinião pessoal ou uma futura 

previsão do direito. Indicou que o juiz pode manifestar as razões de seu convencimento, 

contudo, deve estar atrelado à lei: 

 

Um juiz de direito, ao proferir uma sentença, aplica o que o direito diz, e não a sua 

opinião sobre o que o direito deveria dizer. Ele pode interpretar subjetivamente, 

segundo a sua própria convicção, o que diz a lei; mas não pode decidir de modo 

contrário a essa lei, somente porque, de acordo com a sua opinião pessoal, deveria 

ser proibido o que a lei não proíbe. Uma decisão assim proferida seria nula, 

inteiramente nula. (fls.288) 

 
 

3. Um órgão politicamente forte e um órgão politicamente fraco: Esse tópico 

a agência apresentou os seguintes pontos: 

 Descreveu genericamente o surgimento dos movimentos sociais, a partir dos 

anos 60, por várias vertentes, como a discriminação racial, sexual, genocídio das populações 

indígenas. 

 Desses movimentos, ocorreram surtiram efeitos na sociedade, como é o caso 

das leis antirracistas, e da instituição de crime, a prática racista previsto na CF; 
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 A necessidade dessas coibições decorreu porque essas práticas discriminatórias 

permanecem na sociedade, e fez que esses movimentos sociais usassem outras estratégias 

pontuais para a efetivação das suas reivindicações:  

 

[...] Essa persistência dos preconceitos, que poderia ser interpretada como uma 

evidência da derrota da revolta das minorias, na verdade realimentou essa revolta 
induzindo-a a manifestar-se por novas formas. Se antes a manifestação das minorias 

era de luta, hoje ela é de exigência. 

 

 

 O resultado das lutas das minorias / ou movimento sociais originaram o 

comportamento politicamente correto, que consiste em determinar a conduta certa e a errada, 

e exemplificou a censura, que é a intervenção do poder público na privacidade das pessoas. 

Como consequência, originou-se a fiscalização do comportamento político correto, que 

geralmente tende para uma atitude poderosa impositiva e absolutista; 

 Novamente, a agência retomou a origem do comportamento politicamente 

correto, e disse que nasceu dos sentimentos das pessoas discriminadas. Acrescentou que esse 

comportamento foi utilizado por oportunistas, que viram usufruir os benefícios para si; 

 Na trama de interesses esmiuçados acima, sinalizou a posição do Poder 

Público, mencionou os órgãos politicamente fortes e órgão politicamente fracos. Os primeiro 

decidem conforme “o interesse público e os direitos individuais envolvidos no conflito”. Já os 

segundos, escolhem de acordo os interesses particulares, em contrapartida ao interesse 

público; 

 Apresentou dois motivos da ausência do interesse público, nas decisões dos 

órgãos politicamente fracos: (i) carência do poder moral do órgão, que acarreta fragilidade nas 

tensões do poder moral das minorias discriminadas, que exige; (ii) a ausência de barreira ou 

empecilho para pessoas dominarem, com o fim de se beneficiar de uma reivindicação da qual 

não faz parte: 

 

Nos casos em que atua a “political correcteness”, esses órgãos politicamente fracos 

perdem, completamente, essa referência do seu dever público. Porque, de um lado, 

não possuem o poder moral que lhes permitiria suportar o confronto com o poder 
moral adquirido, ao longo de séculos, pela minoria discriminada que reivindica; a de 

outro lado, porque são facilmente influenciáveis pela atuação oportunista de quem 

procurará lucrar no conflito, fingindo que soma a sua voz à de minoria 

reinvindicante – e apenas quer, na verdade, instrumentalizá-la e fraudá-la. 

 

 

 Apontou dois critérios para a decisão de um órgão politicamente fraco, são 

eles: (i) a concessão de fortes pressões, originadas pelo comportamento politicamente 
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correto e, (ii) conceder vantagem política, para condenar a peça como racista, podendo ser 

ou não; 

4. Tolerância e menosprezo à inteligência:  

 A agência disse que o CONAR condenou uma das empresas que mais veiculou 

imagens das pessoas negras nos anúncios, ou seja, a representação dos negros nas peças foi 

utilizada como argumento para justificar a inexistência da prática racista; 

 Para desqualificar o ponto de vista que considerou o anúncio racista, declarou 

que esse posicionamento não deve ser tomado como absoluto, referiu-se a uma carta recebida 

pelo núcleo da USP – Consciência Negra, que repudiou o anúncio discutido, porque a imagem 

da criança negra remetia ao demônio, por causa da discriminação racial. (fls. 295); 

 Enfatizou que, o anúncio não deve ser responsabilizado pelo histórico de 

discriminação racial brasileira. 

5. O efeito do conteúdo racista:  

 Indicou o conflito de decisões do CONAR, pois numa campanha acusada de 

racista ou discriminatória, de n° 76/90 – uma mulher amamentando uma criança branca - foi 

inocentada por unanimidade; 

 O destaque do relator que a Benetton repetiu a intenção de causar polêmica, ou 

chocar a sociedade, está equivocada, porque a representação anterior que utilizou a mesma 

acusação, foi arquivada; 

 Outra premissa equivocada do relator foi a admissão pelo recorrente do apelido 

do anúncio “o anjinho e a diabinha”. Negou que a recorrente tenha afirmado que o anúncio 

tinha sido conhecido por esse apelido. Esse nome foi conhecido em todo o país, devido à 

publicação dessa versão; 

 Ademais, ressaltou que a fama do apelido do anúncio “o anjinho e o diabinho” 

não caracterizou violação do CBARP e, tampouco à CF. Por isso não deve ser punida por 

interpretação racista; 

 Indicou um elemento para que seja considerado discriminatório: o dolo, ou 

seja, a intenção racista do anunciante. Nesse caso, o anunciante não teve o intuito 

discriminatório; 

 O intuito da Benetton era mostrar duas crianças, uma loura, e a outra negra 

com penteado afro: 

 

[...] Pretendeu, sim, ironizar, com a contraposição da aparência ingênua da criança 

loura com a misteriosa da menina negra, para afastar o bem e o mal, para lembrar 
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que há dois lados da mesma moeda, deixando em aberto a conclusão de qual deles é 

o bom e o mau. (fls. 300) 

 

 

 Um anúncio “chocante“ ou “impactante” não viola o comportamento ético, por 

isso não deve ser condenado; 

 Respondeu à crítica do relator, disse que não tinha entendido a postura 

questionadora, perante as questões de propaganda; 

 Disse que a propaganda não deve ser analisada isoladamente, mas em conjunto 

com os outros anúncios. Indicou como característica principal, a ausência do produto, com o 

principal enfoque era promover a reflexão e “romper a barreira da indiferença”; 

 Os temas correspondentes possuem qualidades universais, como a 

solidariedade, fraternidade e a falta de preconceito, pois possuem abrangência internacional. 

Por isso o anúncio não pode ser questionado isoladamente; 

 A agência recusa a prática discriminatória e para comprovar essa situação, 

trouxe alguns depoimentos de duas modelos negras que trabalharam em sua campanha 

publicitária, a Vouma Diakite e a Roka Grueye, respectivamente: 

 

Tem sido um prazer para mim trabalhar (sic) para a Benetton, nunca tendo sido por 

esta tratado de forma discriminatória devido à cor da minha pele. (sic) 

[...] Eu jamais colaboraria com qualquer pessoa que seja ou pareça ser racista, e 

certamente este não é o caso da Benetton (fls.304). 

 

Agradeço a Benetton e a suas campanhas publicitárias a possibilidade de romper as 

barreiras raciais existente entre todos nós. 
Agradeço também a Benetton a oportunidade profissional que ela proporcionou a 

pessoas de todo o mundo, sem discriminação de qualquer espécie (fls.305) 

 

 

 A campanha publicitária não deixou de atingir várias raças ou etnias, pois 

sempre teve por base os princípios éticos à pessoa humana, à igualdade, à liberdade sem 

qualquer tipo de discriminação; 

 Para fundamentar a afirmação acima, o anunciante destacou campanhas de 

1989, mostrou a igualdade entre brancos e negros em dois anúncios: (i) 2 homens, um negro e 

um branco algemados juntos, e (ii) 1 mulher negra, amamentando um bebê branco; 

 O segundo anúncio foi considerado racista, contudo tendo sido inocentado pelo 

CONAR. Enfatizou que a mesma peça foi a mais premiada durante a história da Benetton, 

motivo pelo qual, fez a Benetton estabelecesse o slogan comercial “United Colors of 

Benetton”. 

A peça recursal interposta pelo anunciante foi dividida em 4 pontos: 
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1. Resumo dos Fatos: trouxe uma descrição sucinta do processo e discordância 

da decisão; 

2. A Filosofia da Benetton - a campanha publicitária: 

 Novamente destacou a mistura de cores como característica fundamental da 

marca, e essa integração também foi representada na diversificação racial dos seus modelos. 

Anexou ao recurso, depoimentos desses trabalhadores, a fim de justificar o contentamento 

junto à anunciante; 

 A anunciante negou a intenção de representar o demônio ou a maldade:  

 

A Benetton jamais cogitou em vestir a criança negra, para parecer a figura do diabo, 

ou para expressar maldade. O penteado da criança não foi feito para aparecer dois 

chifres. Trata-se de um penteado muito comum entre as mulheres e crianças da 

África [...] (fls. 311). 

 

 

 A anunciante visou atenuar os adjetivos de demônio, capeta e diabo, atribuídos 

pelo reclamantes. Disse que, esses termos são triviais, geralmente usado para crianças 

sapecas, assim como o adjetivo angelical é utilizado para as crianças calmas e comportadas. 

Outro gesto usual que remete a dois chifres, são dois dedos colocados por traz da cabeça, 

quando fazem pose para fotos. Assim em nenhum desses exemplos acima, são relacionados 

como diabólicos. 

 Indagou qual dos modelos seria a criança traquina. Em seguida, disse que a 

criança branca demonstra carinho, porque abraçou a criança negra, e termina esse item que se 

adéqua ao contexto de integração, paz e fraternidade. 

3. A inexistência de publicidade discriminatória: Esse tópico trouxe alguns 

argumentos já utilizados como a ausência de intenção discriminatória, a integração de cores e 

raças: 

 A inexistência de dispositivo normativo que condena a conduta da anunciante, 

citou o CDC e CBARP; 

4. A censura imposta pelo CONAR 

 O CONAR não deve extrapolar as suas funções, ou seja, estabelecer a censura 

e podar a criação e a imaginação da classe publicitária, pois viola as garantias constitucionais, 

como a liberdade de expressão, utilizou a fundamentação do art. 5°, caput, inciso IX e art. 220 

, §2°, ambos do CF; 
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 Dessa forma, a subjetividade não deve se submeter à ordem política 

estabelecida na sociedade, nesse caso, destacou a liberdade de expressão, princípio 

fundamental da democracia: 

 

É inadmissível e mesmo inconstitucional que o atual estágio democrático da 

sociedade brasileirão regime da livre manifestação, o CONAR pretende impor, pela 
avaliação subjetiva, a censura à liberdade de expressão. Tal pretensão é tão grave 

que a Constituição Federal fez questão de vedá-la no titulo em que arrola os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão 

 

 

 Por fim, afirmou que, a subjetividade não deve cercear a liberdade de 

expressão, porque conduz a censura do anuncio discutido: 

 “Toda pessoa pode se expressar como bem entender. Porém, argumentos subjetivos, 

exclusivamente, não podem cercear a liberdade de expressão.” 

O parecer do recurso ordinário elaborado pelo Conselheiro Arthur C. Amorim 

considerou que o anúncio feriu a ética publicitária, e apresentou as seguintes razões: 

 Destacou como um dos processos mais sérios discutidos no CONAR, devido à 

abrangência filosófica, política, jurídicas e sociais; 

 No tocante a atribuição do CONAR, o recorrente alegou que esse órgão não 

tem a função de cercear a liberdade de imprensa, pois isso se caracteriza como censura, 

conduta proibida na CF.  

 O relator por sua vez, disse que esse posicionamento poderia até tender para a 

inocência. Em seguida, apresentou as características entre a censura e à ética contrapondo-as: 

ao passo que, a primeira decide por argumentos subjetivos, com essência arbitrária e 

autoritária, sem a possibilidade de defesa, já a segunda - nesse caso específico o processo 

ético do CONAR – possui natureza democrática, porque o órgão julgador tem a composição 

profissional diversificada de seus membros, existe a possibilidade de apresentação de defesa, 

e os critérios usados no julgamento são embasados no Código de Ética aprovado pela classe 

publicitária. 

 Nesse passo, rechaçou a afirmação da recorrente, que o CONAR engessa a 

possibilidade criativa, para comprovar a o equívoco desse argumento, o relator trouxe o 

Código inglês de Autorregulamentação Publicitária, o British Code of Adverstising Practice – 

o qual foi o norte para vários códigos em outros países -, afirmou que é um dos mais 

rigorosos. No entanto, a citada norma não impede a atuação criativa da classe publicitária, 

pois a propaganda inglesa é considerada a mais criativa internacionalmente, conforme 
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presenciou o relator diversas vezes nos festivais de Cannes, o SAWA – Screen Advertising 

World Association:  

“[...] O Código do CONAR pode ser chamado de brando quando comparado ao 

Código inglês. Pois (sic) com todo esse rigor, a publicidade inglesa é considerada, por todos 

aqueles que conhecem um pouco de propaganda mundial, de longe a mais criativa” (fls. 334). 

 Outro ponto da refutação tratou de desconstruir o argumento da liberdade de 

veiculação, sem a devida responsabilização em casos de excessos. Citou o Umberto Eco para 

fundamentar que a liberdade de imprensa serve para proteção e garantia aos consumidores, 

conforme citamos: 

 

Com relação ao direito das agências e anunciantes veicularem o que bem 

entenderem, apenas por que podem pagar por isto, vamos buscar sabedoria em 

Umberto Eco. Referindo-se à liberdade de imprensa, este estudioso das 

comunicações, diz que ela não pertence aos jornalistas, mas sim aos leitores. (fls. 

334) 

 

 

 E para fechamento dessa argumentação, citou o CBARP como parâmetro 

moral para a veiculação das peças publicitárias. 

 Sinalizou o argumento de Thompson, que solicitou apenas a análise do mérito, 

porque o anúncio deixou de ser divulgado. Para o relator, esse argumento é inócuo, porque 

não houve precedentes no julgamento do CONAR, por “perda de conteúdo do processo, por já 

ter sido veiculado”. (fls.335 – 2° vol.) Afirmou que os julgamentos são realizados quando os 

anúncios estão sendo, ou já foram veiculados, pois não há julgamentos prévios. Retomou 

pontos iniciais de sua argumentação, disse que a censura é que possui a característica desse 

tipo de julgamento; 

 As justificativas a seguir, tratavam do anúncio questionado, antes de adentrar 

nas questões, estabeleceu dois pontos de partida: (i) confirmou a afirmação dos recorrentes, de 

que as suas campanhas preconizaram a harmonia e a fraternidade de pessoas e cores; (ii) o 

anúncio objeto da questão, o outdoor das crianças, uma branca e a outra negra, deve ser 

analisada isoladamente; 

 No tocante ao penteado da criança negra, questão que provocou a 

representação, os recorrentes disseram que esse penteado é comum na África. Para o relator, 

esse argumento foi infundado, pois na sociedade brasileira, esse penteado remete aos chifres 

de diabo, leia-se: 
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“Argumentar que o penteado feito na criança negra é moda na África e não tem 

conotações outras, é infantil. Lembro aos senhores advogados que propaganda não é o que se 

diz, mas é o que os outros entendem.” (Fls. 335 – 2° vol) 

 Para ilustrar, o relator usou uma hipótese e comparou: caso mostrasse uma foto 

de um gorila para alguém, a ver a imagem, enxergaria um gorila. Se colocássemos um quepe 

militar no mesmo animal, em pose semelhante num retrato, trataria como uma crítica 

institucional, sem precisar de orações. Indagou se ocorreu subjetividade, e no caso da resposta 

positiva, propôs mostrar essa imagem a um militar. 

 Retomando o caso, os negros e algumas instituições não se agradaram desse 

anúncio. Enfatizar que, os recorrentes não foram os causadores dos danos aos negros, mas “a 

Benetton é apenas responsável por não explorar ou provocar este sentimento em seu outdoor.” 

(fls. 336 – 2° vol); 

 O relator entendeu que houve infração ética ao art. 20, mesmo sem intenção: 

 

[...] A campanha anterior da Benetton, que demonstra que esta empresa não tem 

publicidade racista, até o contrário, é uma atenuante a ser considerada, e uma 

evidência de que não deve ter havido a intenção. [...] Como tudo isto atenua, mas 

não muda a ofensa à raça negra, voto pela formulação da sentença na primeira 

instância, mantendo apenas a sustação, letra c do art. 50. (fls. 336 – 2° vol). 

 

 

 Por fim, o relator rejeitou veemente a maneira que a agência interpretou o voto 

do relator de 1ª instância. Disse que, o tom irônico daquele relator foi provocado pelos 

argumentos descarados nas defesas. Outra ponderação dos recorrentes que aborreceu o relator 

foi à acusação ao Secretário de Justiça de racista, devido a provocação do CONAR, conforme 

trecho destacado: 

 

Finalmente, faço questão de registrar meu repúdio à forma como a Thompson 

interpretou o relatório e o voto do Conselheiro Luciano Ornelas. Combativo 

jornalista que é, não conteve sua pena e pode ter resvalado na ironia, mas se o fez, 

certamente foi reação à certa dose de cinismo também contida nos argumentos das 

defesas na fase inicial. Querer taxar o Secretário da Justiça de racista por ter iniciado 

um processo exatamente para combater esse sentimento, irrita qualquer relator, 

ainda mais um jornalista (fls. 336 – 2° vol). 

 

 

A Câmara Especial de Recursos decidiu reformar parcialmente a decisão da 1ª 

instância, para excluir a pena de advertência, mas manteve a sustação, com fundamento no 

art. 1, 2, 20 e 50 letra “c” do CBARP. A câmara destacou que, visualizou a integração racial 

nas campanhas dos recorrentes. Devido a esse reconhecimento, a Câmara retirou a pena de 
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advertência, e manteve a sustação, porque mesmo que não ocorreu a intenção, houve uma 

“grave ofensa à raça negra” (fls. 341 – 2° vol.). 
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Anexo 21. Caso “Amazonas cola de sapateiro” 

 

 

Caso 20 - Processo n° 155/90 – Amazonas Cola de Sapateiro 

 

 

Fonte: CONAR e http://ccsp.com.br/anuario_pecas/integra/1255/A-Amazonas-esta-

lancando-uma-cola-de-sapateiro-que-vai-fazer-ela-perder-muitos-fregueses. Acesso em: 

30.06.12 

 

O anúncio “A Amazonas está lançando uma cola e sapateiro que vai fazer ela perder 

muitos fregueses”, veiculado por mídia impressa, em revista, foi representado por provocação 

da Câmara Municipal de São Paulo. O anunciante Amazonas Produtos para Calçados Ltda. e 

a W/Brasil publicidade Ltda. foram requeridas na representação de n° 155/90. 

A peça de representação foi elaborada pelo presidente do Conselho Superior do 

CONAR, com suposta violação aos artigos 1, 19 e 20 do CBARP. 

O ofício da Câmara Municipal de São Paulo, encaminhado ao CONAR, foi assinado 

pelo vereador Vital Nolasco. No teor desse ofício, informa sobre a veiculação do anúncio 

questionado e a solicitação de providências à OAB e ao MP, com base na Lei Caó e Lei Ibsen 

Pinheiro (8081/1990). Por fim, solicita o apoio e colaboração do CONAR. 

http://ccsp.com.br/anuario_pecas/integra/1255/A-Amazonas-esta-lancando-uma-cola-de-sapateiro-que-vai-fazer-ela-perder-muitos-fregueses
http://ccsp.com.br/anuario_pecas/integra/1255/A-Amazonas-esta-lancando-uma-cola-de-sapateiro-que-vai-fazer-ela-perder-muitos-fregueses
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O anúncio mostrou 4 crianças, a maioria negra, com tarja preta nos olhos, para evitar a 

identificação, e na página ao lado, a frase em destaque: “Amazonas está lançando uma cola de 

sapateiro que vai fazer ela perder muitos fregueses”, em divulgação de nova fórmula, que 

evita o uso como alucinógeno. 

Somente a agência apresentou defesa, elaborada por advogada: 

 Os artigos na representação não aponta para aquela infração cometida, razão que 

cerceia o direito de defesa; 

 Alegou que não praticou a discriminação racial, pois mostram 5 crianças não 

identificadas, entre brancas e negras, segue a transcrição abaixo: 

 

Para espancar de vez a imputação feita pelo D. vereador paulistano, de que o 

anúncio estaria “discriminando” as crianças negras, pois apresenta somente crianças 
negras, pretendendo fazer entender que só estas se drogam com cola de sapateiro, 

requer-se a juntada do material publicitário, onde se vê, CLARAMENTE, que 

CINCO CRIANÇAS, todas com tarjas nos olhos, a fim de que não sejam 

identificadas, sendo três delas de cor negra; uma delas parda e a outra branca. (fls. 

12) 

 

 

 O anúncio mostrou que as crianças carentes são mais susceptíveis a todo tipo de 

violência e uso de drogas e que muitas vezes iniciam o uso com a “cola de 

sapateiro”. 

 Destacou que a cola de sapateiro não violou os arts. do CBARP, por 2 razões 

principais: (i) o anúncio é verdadeiro, divulgou que o produto não possui 

tolueno, substância tóxica e, (ii) as crianças não foram identificadas, e não 

causou ou propiciou às crianças o uso do produto. Apenas enfatizou que aquelas 

crianças são mais vulneráveis a esse tipo de vício; 

 Disse sobre os outros anúncios da campanha, que foram 3, (i) direcionado para o 

empresário, o (ii) voltado para os sapateiros e donos de sapataria e o (iii) visou 

atingir o público em geral, o qual se debateu nesse procedimento ético; 

 A agência disse que o comercial é verdadeiro, porque retratou crianças 

abandonadas e a maioria são negras ou afrodescendentes: 

 

O comercial impugnado, nas entrelinhas, ressalta exatamente isso. Algo que não 

queremos muitas vezes ver, mas que convive ao nosso lado. 

Por outro lado, grande parte das crianças abandonadas e a sua grande maioria, são da 

raça negra ou dela descendentes. (Fls. 15) 

 

 

A agência destacou que as crianças que apareceram no anúncio vivem em orfanato, e 

uma das exigências dessa instituição foi à ausência de identificação das crianças. 
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Ademais, quando da realização desse comercial, a peticionaria dirigiu-se a uma 

instituição de assistência ao menor _ Educandário da Madrinha – onde pessoas 

domais alto senso de humanidade e fraternidade recolhem menores carentes e 

abandonados, procurando dar-lhes alimentação, orientação e carinho. Enfim, um lar. 

[...] Essa instituição filantrópica fez ver que não aceitaria que os menores fossem 

compelidos e aparecerem nas fotos e que, de qualquer forma, seus rostos não fossem 

identificados [...] (fls. 15) 

 

 

Essas crianças não foram previamente selecionadas, os grupos de crianças foram 

formados espontaneamente. Por fim, requereu o arquivamento da representação. 

Após uma semana, a agência solicitou um acordo, ou seja, se comprometeu a não 

veicular mais o anúncio em troca do arquivamento da representação:  

“Dessa forma, uma vez que tal trabalho publicitário não mais será veiculado, requer-se a 

V. Sª. e aos membros desse Eg. Conselho, D. julgadores do anúncio em questão, que, por 

perda do objeto, ARQUIVEM a representação supra citada.” (fls. 19/20) 

O relator Piero Fioravanti recomendou o arquivamento da representação, devido ao 

compromisso firmado pela agência: “Vindo tal manifestação aos autos, voto pelo 

arquivamento da representação, em face do compromisso assinado pelo anunciante [...]” fls. 

23. 

A 2ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da decisão, com base o 

art. 24, I, letra “a”, RICE, por maioria de votos. A Câmara analisou o mérito da questão, e não 

visualizou nenhuma infração Ética:  

 

A Câmara, no entanto, decidiu examinar a questão em seu mérito, entendendo 

inexistir, no anúncio, infração à ética publicitária. 

Exaltou, ainda, os cuidados que a agência de publicidade comprovadamente adotara 

quando da escolha e utilização dos modelos. (fls. 27) 
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Anexo 22. Caso “Benetton amamentação” 

 

 

Caso 21 - Processo n° 076/90 – “United Colors of Benetton” 

 

Fonte: Conar e http://oladonegrodamoda.blogspot.com.br/2010/11/united-color-of-

beneton-anos-90.html. Acesso em: 30.06.12 

 

O anúncio “ United Colors of Benetton” veiculado por mídia impressa, através de 

outdoor e revista, foi representado pelo CONAR, provocado por manifestação de um 

consumidor, o Sr. Antônio Benedito de Souza. O anunciante Benetton Têxtil do Brasil e a 

agência J. W. Thompson foram requeridas na representação de n° 076/90.  

A peça de representação subscrita pelo diretor executivo do CONAR fundamentou a 

suposta violação dos arts. 1, 2 e 20 do CBARP. 

O consumidor reclamante enviou uma carta à empresa anunciante, com cópia para o 

CONAR. O consumidor iniciou com elogios à empresa pela diversidade de raças sempre 

presente em suas campanhas publicitárias, e destacou que essa atitude contribui para a 

diminuição do racismo, independente dessa intenção. Mas citou um anúncio que tende a 

reforçar essa questão: o anúncio que mostrou uma negra amamentando um bebê branco. Para 

o consumidor, essa imagem reforça a opinião disseminada do “negro como servil, submisso 

etc.” (fls.2) 

Além de explicitar e fundamentar as razões acima, o consumidor acrescentou à carta 

artigos publicados na revista Veja, de 30/05//90, p. 40/44, intitulada “As cores do Brasil”, o 

http://oladonegrodamoda.blogspot.com.br/2010/11/united-color-of-beneton-anos-90.html
http://oladonegrodamoda.blogspot.com.br/2010/11/united-color-of-beneton-anos-90.html
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qual relatou dados do IBGE e PNAD, sobre a composição da população brasileira e 

indicadores sociais, como educação, renda e emprego. Ao final dessa reportagem, houve uma 

divulgação de uma pesquisa promovida pela revista. Essa pesquisa verificou o tratamento em 

lojas e restaurantes a três consumidores; um branco, um oriental e um pardo. A notícia 

destacou que o consumidor pardo foi tratado de forma diferenciada em relação aos outros, 

como esperar mais tempo para ser atendido e ter sido ignorado em algumas ocasiões. 

O consumidor também relatou a ocorrência de protestos na Europa, por causa desse 

anúncio. Em seguida, indagou ao anunciante o motivo de veicular essa peça publicitária num 

país que ainda sofre os efeitos do regime escravocrata e, por isso as manifestações de repúdio 

tendem a ser mais intensas: 

 

Andei lendo que essa mesma propaganda circulou na Europa anteriormente, onde foi 

motivo de protesto por parte da Comunidade Negra. 

Pergunto: POR QUAIS RAZÕES A BENETTON NOS FARIA ENGULIR GOELA 
ABAIXO A MESMA PROPAGANDA, SE CONSIDERARMOS QUE AQUI A 

ESCRAVIDÃO NEGRA FOI REALMENTE MARCANTE, E QUE 

CONSEQUENTEMENTE OS MOTIVOS PARA PROTESTO SERIAM MUITO 

MAIORES? (fls.2) 

 

 

Juntou um recorte de jornal com a imagem do outdoor com a seguinte pichação: 

“mucamas nunca mais!!!” Embaixo dessa imagem, a notícia de protestos de grupos negros e 

racistas brancos na Europa e EUA , inclusive na França, ocorreu atentados à bomba. 

Ressaltou que não faz parte de nenhum seguimento racial, e por isso manifestou receio 

da reivindicação ser reforço a uma voz comum ou ser uma manifestação dissociada e, para 

finalizar, questionou sobra a inversão das raças no anúncio “[...] SE NÃO FIZESSE A 

MENOR DIFERENÇA, POR QUE NÃO COLOCARAM UMA BRANCA 

AMAMENTANDO UMA CRIANÇA NEGRA”. 

Foi anexado ao processo um comentário do publicitário e membro do CONAR 

Fernando Vasconcelos, sobre o protesto do MNU – DF ao outdoor objeto desse processo 

ético. Na sua visão, acredita que essa manifestação é legítima, porque evoca a imagem da 

mãe-preta, da época da escravidão. Ao final, sugeriu do MNU enviar uma reivindicação do 

CONAR, que detalhe as restrições ao anúncio. 

A agência e a anunciante apresentaram defesa em peça única, elaborada pelo mesmo 

advogado. Requereram o arquivamento do processo ético apresentando as seguintes razões: 

 Iniciou negando a infração do CBARP e a repetição dos termos do art. 1, 2 e 

20; 
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 Em sede preliminar, alegou carência da ação e requereu a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC; 

 Alegou a perda de objeto da ação, e associou de forma analógica ao CPC ao 

art. 24, I do RICE. As empresas representadas disseram que a produção do 

anúncio ocorreu na Itália e, a divulgação já foi efetuada, sem a possibilidade de 

repetição dessa veiculação; 

 Apresentaram argumentos voltados para a finalidade do anunciante: (i) 

destacou o objetivo social que é a fabricação e comercialização de fios, malhas, 

tecidos e roupas; (ii) a imagem da marca mostra a integração/combinação de 

cores e pessoas; (iii) a empresa respeita e absorve os valores éticos à sua 

marca; (iv) a imagem veiculada não infringe nenhum dispositivo do CBARP; 

(v) anexou à defesa 20 anúncios, e solicitou a sua análise, a fim de comprovar 

a inexistência da prática discriminatória racial. Afirmou que respeita os 

preceitos legais, principalmente o art. 5° do CF. 

 A campanha utilizou uma comunicação variada de cores, e a integração e 

exaltação da pessoa humana; 

 Enfatizou interpretações culturais, podem colocar diferentes significados, 

porém alguns posicionamentos podem deturpar comportamento/imagens, 

porque consideram apenas seu ponto de vista cultural/ ou valores, o que resulta 

discriminação social ou racial; (argumentos semelhantes ao processo anterior) 

(Fls. 37/38) 

 Em outro momento, a defesa apresentou várias opiniões, como de sociólogos, 

ator e outros profissionais, inclusive tecendo elogios à peça questionada; 

(argumentos semelhantes ao processo anterior) (Fls. 40) 

 Sinalizou a premiação recebida pelo trabalho da Benetton, e por isso recebeu 

vários prêmios europeus; (argumentos semelhantes ao processo anterior) (Fls. 

41) 

 O anunciante veicula propaganda publicitária com o objetivo de atender todos 

os grupos sociais, sem qualquer distinção. 

A relatora Eliana Cáceres recomendou o arquivamento da representação, pois entendeu 

e concordou com o argumento da defesa, que foi a perda do objetivo, conforme previsto no 

art. 24, I, letra “a” do RICE. Repugnou intensamente a representação em face da Benetton, 

pois considerou injusto: 
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“Por derradeiro gostaríamos de expressar, igualmente, nossa consternação e indignação 

diante de reclamações como a que nos dirigiu o consumidor Antônio Benedito de Souza”. 

(fls.78) 

A 1ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da decisão, com base no 

art. 24, I, letra “a”, do RICE, por votação unânime. Ao contrário da relatora, a Câmara 

compreendeu que o anúncio não violou o CBARP, portanto, a decisão foi de mérito. Ainda 

que o anúncio não esteja sendo mais veiculado, não cabe perda do objeto. 
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Anexo 23. Caso “Conforme-se dia 12/10” 

 

 

Caso 22 – Processo n° 118/88 - “Conforme-se: dia 12 de outubro é o dia deles” 

 

 

O anúncio “Conforme-se: dia 12 de outubro é o dia deles”, veiculado por mídia 

impressa, publicado em revista, foi representado pelo CONAR através da manifestação por 

telegrama fonado, do Coordenador do Programa de Direitos Humanos e Civis – SOS 

Racismo, do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. O anunciante Network Indústria e 

Comércio de Roupas Ltda. e a agência Claroscuro Publicidade e Promoções Ltda. Foram 

requeridas na representação n° 118/88. 

A peça de representação foi elaborada pelo Diretor executivo do CONAR, 

fundamentado pela suposta violação aos arts. 1, 2, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. 

A reclamação do mencionado instituto residiu no tratamento discriminatório e 

desrespeitoso à babá e ao desserviço prestado, através da divulgação da sua imagem 

amordaçada, a saber: “[...] uma mulher negra amarrada pelo pescoço a uma cadeira, com seis 

crianças brancas brincando a sua volta, em nada contribuem, nem para o dia das crianças nem 

para o futuro das relações sociais e raciais no Brasil.”. 

O anúncio foi composto por seis crianças brancas e, que estavam ao redor de uma 

senhora negra sentada, com os pés, mãos e boca amarrada com cordas. No fim do anúncio, 

segue a oração. No fim do anúncio, segue a oração: “Conforme-se: 12 de outubro é o dia 

deles”. 

Nos autos do procedimento ético foi anexado uma nota jornalística, divulgava que o 

Instituto representante ingressou com uma ação civil pública de responsabilidade civil, 

baseado no art. 15 da CF/88. Essa notícia foi publicada no jornal da Trade, em 05/10/88, na 

cidade de São Paulo. 

O anunciante e a agência apresentaram defesa em peça única, negaram a ocorrência de 

discriminação racial pelos seguintes argumentos: 

 Atribuiu ao consumidor enviesado uma interpretação racista ao visualizar o 

anúncio: “Só a tendenciosidade de um juízo sectário e perverso levaria os seus 

críticos a identificarem na composição fotográfica que ilustra o anúncio 

questionado, conteúdo racista”. 
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 A peça publicitária visou homenagear a criança, por meio da retratação de uma 

babá, pessoa atuante em suas vidas; 

 Quanto à seleção da atriz que representou a babá, os atributos de expressão e 

carisma foram relevantes para a escolha; por realizar profissionalmente essa 

profissão, em suma, o critério foi meritocrático entre outras candidatas de outras 

cores, outras origens étnicas; 

 Por fim, a defesa afirmou a intenção em festejar o dia das crianças, de forma 

divertida: 

 

[...] o anúncio teve por objetivo fotográfico crianças e babá, em momento de total 

descontração e saudável bagunça festejar com especial euforia, o dia que sendo dos 

nossos filhos, também o é do anjo a cujo carinho confiamos os seus primeiros anos 

de vida e formação. 

 

 

O relator Álvaro Gabriel de Almeida entendeu que a peça publicitária violou os artigos 

do CBARP, principalmente o 2° e 20. Rechaçou ironicamente o argumento utilizado pela 

defesa, no tocante ao tratamento carinhoso fornecido para a babá, citamos: 

 

Se carinho é amarrar o citado anjo, com uma grossa corda de naylon, e amordaçá-la 

com um pano, vamos rever toda a história de escravidão no Brasil e chegar à 

conclusão que a escrava Anastácia não passa de um equívoco pois (sic) tudo que 

aconteceu na sua vida não passou de manifestações desenfreadas de amor. (fls.17) 

 

 

O relator relembrou sobre os critérios usados para a seleção da modelo trazidos pela 

defesa, e que não ocorreu por ser negra, mas pela sua “simpatia e irradiante ternura”. O relator 

apontou ausência da explicação dos critérios que selecionaram as crianças, a seguir: “[...] 

Ficou faltando explicar se os modelos lourinhos que completam o anúncio foram escolhidos 

pela agressividade e pela falta de respeito apresentadas pela defesa, no que se refere a 

personalidade para testar a cor da modelo: humano que já expressa em tão tenra idade”. 

O relator expressou a sua indignação diante das justificativas apresentadas pela defesa, 

no que se refere à personalidade para atestar a cor da modelo: “[...] querer justificar o fato da 

pobre infeliz ser negra, por suas qualidade espirituais e passar a todos os leitores das revistas 

que publicaram este anúncio um atestado de supina estupidez”. 

Por fim, sintetizou três motivos para a aplicação da penalidade prevista no art. 50, letra 

“c” do CBARP: por afrontar a dignidade humana, tratar com disparidade as diferenças sociais 

e de maneira irresponsável, humilhar toda a atividade publicitária. Enfatizou a publicação das 

medidas adotadas no processo pelo CONAR.  
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A 3ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pela sustação da veiculação do anúncio, por 

unanimidade de votos, com base nos arts. 1,2,3,6,19, 20 e 50, letra “c”, do CBARP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

213 
 

Anexo 24. Caso “Se sua família está sentindo falta do que elas fazem” 

 

 

Caso 23 – Processo n° 94/86 - “Se a sua família também está sentindo a falta do que 

elas fazem...” 

 

Fonte: CONAR, processo n° 94/86, fls. 6. 

 

O anúncio “Se a sua família também está sentindo a falta do que elas fazem...”, 

veiculado por mídia impressa, através de jornal, foi representado pelo CONAR, por 

intermédio da manifestação da Secretaria de Estado do Governo do Estado de São Paulo. O 

anunciante GTV – Imóveis Grupo Técnico de Vendas S/C Ltda. e a agência MBA – 

Propaganda Ltda. foram requeridas na representação de n° 94/86. 

A peça de representação foi subscrita pelo Presidente, com base nos arts. 1, 2, 20 e 22 

do CBARP. 

O ofício expedido pela Secretaria do Governo do Estado de São Paulo solicitou ao 

CONAR providências em face do anúncio anteriormente relatado, porque representou a 

empregada doméstica por uma modelo negra, dessa forma, atribuindo uma profissão a uma 

determinada raça, ou seja, a referida secretaria entendeu que o anúncio tende a “estereotipar 

ou manter estereótipos racistas” em relação ao negro, a seguir: 

 

[...] anúncios que colocam a imagem do negro com aquela visão euro-etnocêntrica: 
‘DE NEGROS SÓ SERVEM PARA SERVIÇOS DOMÉSTICOS E/OU NÃO 

QUALIFICADOS’.  
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Acreditamos que os anúncios como estes deveriam não somente conter a imagem do 

negro, mas também a presença do não negro nos mesmos moldes, pois entre 

empregados domésticos também figuram os brancos (fls.2). 

 

 

A peça publicitária foi elaborada com a imagem de uma senhora negra, com os pés, 

mãos e boca amarrada, vestida com uniforme semelhante ao de empregado doméstico e, logo 

abaixo dessa imagem, segue a oração: “se sua família também está sentindo falta que elas 

fazem, procure nas págs. 160 161”. 

A agência apresentou sua defesa, com os seguintes motivos: 

 Atribui o preconceito e discriminação aos reclamantes, porque consideraram a 

profissão doméstica como indigna. Ao contrário, o anúncio em questão destacou 

a relevância da profissão, e também ressaltou a carência desses serviços devido à 

carência desses profissionais, a saber: 

 

Ora, nos parece que o grande preconceito está partindo dos próprios denunciantes, 

que classificam a digna profissão de empregada doméstica como desqualificada e 
não merecedora do menor respeito, quando o próprio título do anúncio eleva esta 

profissão é sua devida importância, deixando bem claro que os profissionais que 

realizam este tipo de serviço tem a sua falta cada vez mais sentida por todos aqueles 

que necessitam de seus préstimos (fls.16). 

 

 

 Em resposta à acusação de que o anúncio tende a “estereotipar ou manter 

estereótipos racistas” direcionados aos negros, a defesa generalizou essa crítica a 

fim de desqualificar esse argumento, se exemplificou que, caso utilizasse outro 

modelo qualquer, seja, árabe, branco, judeu, poderia também, alimentar 

estereótipos racistas correspondentes às raças acima representadas: 

 Para finalizar, a defesa negou as acusações, e enfatizou que, de forma alguma 

veiculou a ideia de subalternidade profissional do negro: 

 

[...] a peça publicitária não contém, em hipótese alguma, nenhuma palavra ou 

imagem que sugira ser negro incapaz de ocupar os mais altos postos e exerceu as 

mais complexas profissões, fruto de seu esforço, trabalho e competência. 
 

 

O relator Manfredo Boarini votou pelo arquivamento da representação, e apresentou as 

duas razões seguintes: 

 A simples divulgação de uma modelo negra num anúncio que possui o propósito 

de divulgar o comércio e prestação de serviço, não pode ser tomado por 

preconceituosos e inconveniente, porque todo o trabalho pressupõe ser honesto e 
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honroso, e a ausência de outras pessoas de cores e raças diferentes, não deve ser 

apontado como racista; 

 Para o fechamento do voto, o relator destacou sobre a finalidade da peça 

publicitária, que consistiu em transmitir a confiança nos bons serviços 

representado pela modelo de cor negra. Abaixo destacamos alguns trechos: 

 

Não se pode considerar preconceituosa a muito menos desairosa, uma mensagem 

que objetiva simplesmente vender imóvel e prestação de serviço, utilizando um 

modelo de cor negra, por acreditarmos que em princípio todo trabalho é honesto e 

dignificante, e que pelo fato de não serem utilizados modelos de outras raças e cores, 

deva ser considerado racista ou tendente a estereotipar a raça negra. 

Salientamos ainda que o intuito do referido anúncio, estabelece de forma cristalina, a 

boa prestação de serviços, fazendo alusão ao modelo de raça negra, como uma 
empregada de real capacidade e valor. 

 

 

A 3ª Câmara do Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento da representação, por 

unanimidade de voto, com fundamento no art. 24, n° I, letra “a”, do RICE. 
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Anexo 25. Caso “Instituto Paulista de Adoção” 

 

 

Caso 24 – Processo° 22/84 – Instituto Paulista de Adoção 

 

 

O anúncio do Instituto Paulista de Adoção, veiculado por mídia televisiva, foi 

representado por iniciativa do CONAR, através do processo investigatório. O anunciante, o 

mencionado instituto e a agência Young & Rubicam do Brasil Ltda. Foram requeridas na 

representação de n° 22/84. 

A peça de representação foi subscrita pelo Diretor Executivo, embasado na suposta 

violação aos arts. 2, 3, 6, 19 e 20 do CBARP. Conforme a peça de representação houve o 

entendimento que a discriminação racial foi enfatizada no anúncio publicitário, pois retratou 

uma criança negra socialmente rejeitada, a seguir: 

 

[...] a discriminação racial foi a tônica da mensagem publicitária. As pessoas de cor 

preta, são, ali, estigmatizadas através do menino que, devido a sua raça, é 

considerado inabilitado para a aceitação social plena, enquanto outros, brancos e 
amarelos, são facilmente contemplados (fls. s/n). 

 

 

O anúncio televisivo iniciou com a imagem de dois garotos um branco e um negro e, em 

seguida o garoto branco sai de cena. Depois outro garoto branco ficou ao lado do garoto negro 

e que também saiu de cena. Após a cena anterior apareceram mais duas crianças, em cenas 

distintas todas acompanhavam o mesmo garoto negro, que permaneceu desde o começo do 

anúncio. Desde o início do anúncio, o locutor falou: 

 

Alguns menores definitivamente abandonados são adotados. Alguns menores 

definitivamente abandonados são ainda mais abandonados do que os outros. Por 

problemas de idade, raciais ou de saúde, eles nunca são lembrados no momento da 

adoção. 

Se você pensa em adotar, não abandone quem/ não teve escolha (fls.3). 

 

 

Nas duas últimas cenas, apareceu o garoto negro sozinho e, a locução continuou: “Se 

você pensa em adotar, não abandone quem não teve escolha”. Ao lado, a imagem do garoto 

negro. Apareceu a forma escrita o programa de adoção e o telefone para informações. 

Por ser um procedimento investigatório, não houve intimação para apresentação de 

defesa. 
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O relator e presidente da 1ª Câmara, Samuel Szware recomendou o arquivamento da 

representação pelas seguintes razões: 

 A sociedade classifica as pessoas através de padrões pré-estabelecidos e dessa 

forma atribuem uma identidade social, denominada de ‘status’. Assim, os negros 

se encontram em condições socioeconomicamente mais desfavorecidas e, 

consequente redução das oportunidades sociais. Formalmente, não há 

discriminação e preconceitos contra os negros, porém no cotidiano existe 

marginalização dessa população; 

 O anúncio não violou os dispositivos do CBARP, que regula a ética publicitária, 

porque o anúncio é “honesto e verdadeiro”, e também evidenciou problemas da 

rejeição das crianças negras nos orfanatos, sem muitas possibilidades de adoção, 

conforme citação a seguir: 

 

É facilmente apreensível, mas quem quer que tenha conversado com um assistente 

social constará que os pretinhos, nos orfanatos, vão crescendo ali mesmo, sem 

muitas possibilidades de adoção, até serem transferidos para outras instituições e um 

dia colocados nas ruas para procurarem seus destinos (fls. 9). 

 

 

 O relator possui a impressão que os brancos têm mais condições para adotar e, 

para melhor integração à família, podendo até passarem por filhos naturais, por 

isso, muitas vezes, optam por uma criança branca, dessa forma: 

 

[...] sabe-se que os brancos é que se encontram em melhores situações para adotar. 

Ao fazê-lo, até instintivamente, procuram uma criança branca, a que mais facilmente 

podem integrar no meio em que vivem e até sem esforço serem apresentadas como 

filhos legítimos (fls.9). 

 

 

 Dessa maneira, afirmou que o anúncio não é preconceituoso, porque desvendou 

a prática discriminatória cometida pela sociedade, e essa revelação pode ter 

chocado algumas pessoas, e assim, potencialmente o anúncio cumpriu o seu 

propósito, conforme: 

 

Denuncia, como o polichinelo com o seu segredo, que a sociedade é discriminatória. 

Arranha o verniz de muita gente que teima em preservar as aparências. 

Por isso, quem sabe, deve ter ocasionado perplexidade a algumas pessoas. Mas é a 

essas pessoas que o anúncio se dirige, convidando-as a experimentar uma 

solidariedade sem defensas (fls. 9). 

 

 

Convencido pelos argumentos tecidos pelo relator, o Presidente do CONAR determinou 

o arquivamento do processo. 


