São Paulo, 21 de setembro de 2021

À
Cencosud Brasil Comercial Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 12995, andar 21
Brooklin Paulista, São Paulo, SP, 04578-000
A/C.: Departamento Jurídico

Kellogg’s Brazil Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 12901, andar 6, conj. N-601
Brooklin Paulista, São Paulo, SP, 04578-910
A/C.: Departamento Jurídico

Ref.: Notificação – Apologia ao uso de armas de fogo em
comunicação mercadológica dirigida ao público infantil.

Prezados Sr(a)s,

O Instituto Alana, por meio do programa Criança e Consumo, vem, respeitosamente,
NOTIFICAR V.Sas. e solicitar a tomada de providências quanto aos fatos adiante
descritos, a fim de proteger os direitos de crianças e adolescentes.

I.

O Instituto Alana e o programa Criança e Consumo

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que
aposta em iniciativas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da
infância. Criado em 1994, conta hoje com programas, plataformas e projetos próprios e
com parcerias. É mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial, desde 2013, e
tem como missão “honrar a criança”.
O Criança e Consumo é um programa da instituição que foi criado em 2006 para
divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos da criança e do
adolescente no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são
expostos, assim como para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos
decorrentes da comunicação mercadológica e da exploração comercial voltadas ao
público infanto-juvenil.
O programa defende o fim de toda e qualquer comunicação mercadológica que
seja dirigida às crianças, com a finalidade de protegê-las de todo tipo de exploração
comercial, inclusive no ambiente digital, e dos potenciais danos causados pela
publicidade a elas direcionada. A atuação ocorre por meio do envio de cartas e
notificações a empresas e da formalização de denúncias junto aos órgãos públicos
competentes. Também desenvolve campanhas de mobilização social, educação e
comunicação.

As grandes preocupações do programa Criança e Consumo são com os
resultados apontados como consequência do investimento maciço na mercantilização da
infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de obesidade infantil; a
erotização precoce e irresponsável; o materialismo excessivo; o desgaste das relações
sociais; e a violência na juventude, tema que motiva e dá fundo à presente notificação.
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II.

Apologia ao uso de armas de fogo em peça publicitária com forte apelo do
público infantil

Chegou ao conhecimento do programa Criança e Consumo,

por meio de

denúncia recebida em uma de nossas mídias sociais, que, no dia 05.09.2021, na unidade
do mercado Gbarbosa da Rua Melício Machado, Aracaju - SE, foi encontrada a seguinte
imagem do mascote da marca Sucrilhos Kellogg’s portando uma arma de fogo:

A imagem acima foi replicada na rede social Instagram, em publicação de onde
é possível extrair maiores detalhes acerca dos fatos1.

Sabe-se que o personagem retratado na imagem em questão tem forte apelo
junto às crianças, tendo participado, inclusive, de uma infinidade de campanhas
publicitárias voltadas ao público infantil. Dessa forma, a sua representação gráfica
portando uma arma de fogo em local público frequentado por crianças representa, em

1

Vide: https://www.instagram.com/p/CTcWTMKL_3v/
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última análise, apologia ao uso de armas, estímulo à violência e incentivo para que
as crianças se interessem e tenham contato com esse tipo de produto.

Para além das seríssimas implicações éticas atreladas à conduta em questão,
certo é que ela também é flagrantemente ilegal. A associação de armas de fogo a
personagens do imaginário infantil, empregados, no contexto, para fins publicitários
(veja-se que o objetivo da figura do mascote dos Sucrilhos Kellogg’s era chamar a
atenção dos clientes do mercado para o produto) viola frontalmente a lógica do Código
de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, que, em seu Anexo ‘S’, veda a
propaganda de armas de fogo direcionada a crianças. Ainda, o art. 37, inciso I, alínea ‘c’
do mesmo diploma veda anúncios que associem crianças a situações incompatíveis com
a sua condição, sejam elas perigosas, ilícitas ou socialmente condenáveis.

Também o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) vem no sentido de proteger
as crianças de toda a comunicação, mercadológica ou não, que promova o uso de armas
de fogo, ao estabelecer, em seu art. 79, que todas as “revistas e publicações destinadas
ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas,
crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.”

Mais amplamente, o ECA garante também a proteção da criança contra
qualquer forma de violência (art. 5º), bem como a efetivação plena de seu direito à
educação (art. 4º) e à vivência de condições plenas para seu desenvolvimento (art. 3º).
Ora, sendo óbvio que a situação de que ora se trata vai no sentido oposto a uma
educação e criação de condições de desenvolvimento às crianças compatíveis com os
mais comezinhos valores éticos e sociais, não restam dúvidas quanto às flagrantes
violações à legislação nacional que estão sendo perpetradas.

III.

Conclusão

Por todo o exposto, o Instituto Alana vem repudiar a associação do personagem
mascote da marca Sucrilhos Kellogg’s a armas de fogo, na medida em que tal conduta
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viola as normas legais de proteção das crianças, e, por conseguinte, NOTIFICAR as
empresas Cencosud Brasil Comercial Ltda., e Kellogg’s Brasil Ltda. para que
prestem esclarecimentos e tomem as providências cabíveis para garantir que cesse a
conduta descrita no prazo de 10 dias a partir do recebimento desta notificação, sob pena
de serem acionados os órgãos competentes.

Atenciosamente,

João Francisco de Aguiar Coelho

Maria Góes de Mello

Advogado

Coordenadora

Thaís Roberta Rugolo
Assistente Jurídica
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