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1 - A publicidade no Código de Defesa do Consumidor*1

A publicidade no Brasil não tinha previsão em lei, de sorte que não era regulamentada, até que
surgiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC) regulando-a e sistematizando-a do ponto de vista
jurídico.

O CONAR (Conselho de Auto-regulamentação Publicitária) podia eticamente tentar retirar de
circulação publicidade enganosa ou abusiva, mas não tinha poder de fogo para tanto. Os veículos e
os anunciantes não tinham e não têm o dever legal de acatar decisão do CONAR.

Os arts. 36 a 38 do CDC regulamentam a publicidade no país, proibindo a publicidade enganosa e a
abusiva. Isto não invalida o controle da publicidade que vem sendo feito pelo CONAR, órgão formado
por anunciantes, agências de publicidade e veículos, cujo objetivo é coibir, no plano ético, os abusos
que eventualmente possam ser provocados pela publicidade no Brasil.

Temos, assim, um sistema misto, que nos parece o ideal, de controle da publicidade: controle legal
(CDC) e controle privado (CONAR). As duas formas de controle sobrevivem e são compatíveis entre
si.

O CDC não regulou a propaganda (publicity), mas apenas a publicidade (advertising, Werbung,
publicité). Aquela seria a veiculação de idéias de conteúdo político, religioso, ético ou moral, esta, a
veiculação com sentido comercial, com o objetivo de convencer o destinatário a adquirir o produto ou
a utilizar-se do serviço.

O controle legal da publicidade não é forma inconstitucional de censura, mas instrumento eficaz para
evitar-se o abuso que possa ser cometido em detrimento dos direitos do consumidor. O art. 5.º do
Federal Trade Comission Act, dos Estados Unidos da América, com a emenda de 1938, já previa o
controle da publicidade e nem por isso os Estados Unidos deixaram de ser o pais onde mais e
melhor se desenvolveu a atividade e a criação publicitárias.

2 - Princípios da publicidade no CDC

O Sistema de publicidade no CDC é informado por alguns princípios básicos: princípio da
identificação da mensagem publicitária (art. 36, CDC); princípio da vinculação contratual da
publicidade (art. 30, CDC); princípio da veracidade (art. 37, § 1.º, CDC); princípio da não abusividade
da publicidade (art. 37, § 2.º, CDC); princípio do ônus da prova a cargo do fornecedor (art. 38, CDC);
princípio da correção do desvio publicitário (art. 56, XII, CDC).

O CDC proíbe a publicidade clandestina bem como a subliminar. O merchandising (na acepção
vulgar que se tem dado ao termo), não está, em tese, proibido, podendo o anunciante e o veículo
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