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São inaceitáveis anúncios publicitários com mensagens discriminatórias.  
 
A velocidade com que a sociedade se move e a rapidez com que se propaga a comunicação nos 
dias atuais requerem instrumentos eficazes de controle e recomendam reflexão sobre a 
necessidade de mudanças na forma como se retrata e divulga estereótipos de cidadãos. No 
mundo globalizado, a necessidade que as empresas têm de divulgar seus produtos e serviços, 
antecipando-se ao (ou buscando alcançar o) concorrente, muitas vezes beneficia o consumidor 
pela livre concorrência. Mas também é verdade que essa necessidade de divulgação maciça em 
nome do escoamento de mercadorias acaba por ferir valores como a dignidade da pessoa 
humana, pois o aliciamento midiático muitas vezes se vale dos apelos publicitários enganosos, 
abusivos e discriminatórios, intoleráveis do ponto de vista de quem trabalha e constrói o 
desenvolvimento do País.  
 
Há claramente, nos setores organizados e conscientes da sociedade, um claro repúdio aos 
anúncios publicitários com mensagens discriminatórias de etnia, raça, religião, exploração gratuita 
de partes do corpo, desrespeitosos à diversidade brasileira e que lesam os cidadãos, afrontando 
inclusive nossa Carta Magna. Esse é o motivo que tem reforçado, dentro da Fundação Procon-SP, 
a luta constante para evitar que os meios de comunicação continuem a fazer flagrante distinção 
entre homens e mulheres, negros e brancos, jovens e anciãos, judeus e não-judeus, pobres e 
ricos, discriminação que se estende também a asiáticos, índios e povos latinos, com linguagem 
que avilta a dignidade através de estereótipos.  
 
Tais condutas envergonham a sociedade. É hora de modernizar o discurso publicitário e adequá-lo 
à nova realidade do Brasil, uma nação cuja maior riqueza é a diversidade do seu povo. É hora de 
parar e repensar o papel da mídia no Brasil. Se a publicidade moderna somente tiver a oferecer à 
sociedade slogans agressivos que agravem situações de discriminação existentes, as sanções 
administrativas, civis e criminais serão o caminho. Não se pode, em nome do desenvolvimento da 
sociedade, atropelar sua honra subjetiva, incutindo-lhe falsas necessidades, incitando-a à 
violência, explorando seus medos e superstições, aproveitando-se da limitação de julgamento e 
da inexperiência da criança, desrespeitando valores ambientais ou incutindo mensagens capazes 
de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 
segurança. Em tais casos, cabe a indenização por danos morais, patrimoniais ou estéticos, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
O Código de Defesa do Consumidor e o Código de Regulamentação Publicitária condenam a 
publicidade discriminatória, a publicidade que revele desrespeito à dignidade da pessoa humana e 
à instituição da família. O Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Código de Regulamentação 
Publicitária, responsabiliza o anunciante, a agência, o veículo e as pessoas que tenham criado a 
"peça" publicitária, além dos dirigentes da empresa. A Súmula 221 diz claramente: "São 
civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto 
o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação."  
 
A Fundação Procon-SP acredita no fundamental papel de empresários responsáveis na construção 
do desenvolvimento econômico, social e cultural do País. Acredita na nobreza do gênio criador da 
categoria profissional dos publicitários brasileiros, reconhecida internacionalmente como uma das 
melhores do mundo; acredita que publicidade, quando bem pensada e feita por pessoas bem 
preparadas, pode refletir anseios positivos da sociedade no sentido de alegrar as pessoas e 
mostrar-lhes alternativas de conforto e bem-estar, cuja divulgação pode ser feita com eficácia 
mediante condutas positivas.  
 



Acredita também que a publicidade, na celeridade com que ocorrem os acontecimentos da vida 
moderna, pode se valer de instrumentos éticos úteis no combate ao racismo, à exploração sexual 
de homens, mulheres e crianças.  
 
Mas, acima de tudo, alertamos para a importância de que a diversidade do consumidor brasileiro 
seja vista no contexto do amadurecimento da consciência por uma sociedade mais justa, com o 
conseqüente amadurecimento dos operadores da publicidade, que devem usar seu talento para 
construir um mundo mais respeitoso e melhor.  
 
Foi com esse intuito que a Fundação Procon-SP reuniu lideranças da sociedade civil para discutir o 
assunto. E é com esse objetivo que realizaremos em maio um amplo seminário para debater essa 
questão, que merece de todos nós uma reflexão mais apurada. Do lado dos cidadãos 
consumidores estão as lideranças dos movimentos negros, religiosos, de gêneros, Ministério 
Público, OAB, políticos, estudantes, professores e, sobretudo, a lei.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 
 


