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Direito da Publicidade

Publicidade 

X 

Propaganda



Direito da Publicidade

Publicidade - fato de tornar público um fato, uma idéia.

Propaganda - Papa Clemente VII fundou a Congregação de
Propaganda (1597). Conceito atrelado a propagação de
doutrinas religiosas ou princípios políticos.

Alguns autores indicam que propaganda é o anúncio que tem
veiculação paga. Enquanto outros, afirmam que a publicidade
é a comunicação não paga, que pode acontecer de forma
espontânea.



Direito da Publicidade

Lei n.º 4.680, de 18 de junho de 1965
(Dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de 

Propaganda e dá outras providências)

Art. 5º Compreende-se por propaganda qualquer forma
remunerada de difusão de idéias, mercadorias ou serviços,
por parte de um anunciante identificado.

O CENP (Conselho Executivo de Normas Padrão) não diferencia
Publicidade e Propaganda, tratando as palavras como
sinônimos.



Direito da Publicidade

Constituição Federal 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...) 

XXIX - propaganda comercial.



Direito da Publicidade

Constituição Federal 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;



Direito da Publicidade

Constituição Federal 

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

“A competência legislativa municipal para controle da
exploração e da utilização da paisagem urbana para fins
publicitários foi conferida pela norma do artigo 30, I, da
CRFB/88” (Apelação Cível n.º 0012249-96.2009.4.02.5101 –
TRF2)



Direito da Publicidade



Direito da Publicidade
Arguição de Inconstitucionalidade n. 0101997-61.2015.8.24.0000 (2014.060368- 9/0001-00;
0027581-25.2015.8.24.0000), da Capital (TJ-SC) Relator: Des. Rodrigo Collaço

CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 97 DA CF.
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. CAUSA DE PEDIR.
LEI N. 8.985/2012, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, HÁBIL A GERAR EFEITOS CONCRETOS
(SUJEIÇÃO A PENALIDADES ADMINISTRATIVAS INERENTES AO DIREITO DO CONSUMIDOR).
NORMA QUE PROÍBE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE OFERTAREM LANCHES
ACOMPANHADOS DE BRINDES OU BRINQUEDOS. INTERESSE LOCAL PREVALECENTE INEXISTENTE.
ARTS. 24, V, XII E XV E 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDE- RAL. INCOMPETÊNCIA LEGIFERANTE.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar de
temas afetos à segurança e ao tempo máximo de permanência de munícipes em filas de agências
bancárias e de farmácias e drogarias, há muito tem assentado a compreensão de que a lei local
pode assegurar condições adequadas de funcionamento dos correlatos estabelecimentos a fim de
se outorgar um atendimento digno ao público consumidor, com o que não se confundem
disposições das quais emerjam restrições aos produtos ou serviços neles ofertados cuja
competência legiferante seja de outros entes federados (Ag 310.633 AgR/SP, rel. Min. Néri da
Silveira, Segunda Turma, j. 12.6.2001; RE 312.050 AgR/MS, rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, j. 5.4.2005; RE 432.789/SC, rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14.6.2005).



Lei Estadual nº 7835 de 09 de Janeiro de 2018

Art. 1º - Toda empresa, com sede no Estado do
Rio de Janeiro, que contratar a veiculação de
publicidade de caráter misógino, sexista ou que
estimule a violência contra a mulher através de
outdoor, folhetos, cartazes, por meio de rádio,
televisão ou redes socais poderá ser multada e
ter a divulgação suspensa.



Lei Estadual nº 7835 de 09 de Janeiro de 2018

Art. 2º - Estará caracterizada a publicidade
aludida no artigo 1º, quando for feito o uso de
propaganda que contenha imagem, frase, áudio
que faça alusão a (o):
I - Exposição, divulgação ou estímulo à violência
sexual ou estupro;
II - Exposição, divulgação ou estímulo à
violência física contra as mulheres;
III - Fomento à misoginia e ao sexismo.



Lei Estadual nº 7835 de 09 de Janeiro de 2018

Art. 3º - As multas serão aplicadas de acordo com o tipo de
veículo de mídia usado:
I - No caso do uso de cartazes, folhetos, jornais e demais
veículos impressos será aplicada multa no valor de 10.000 (dez
mil) UFIRs.
II - No caso da utilização de rádios e outros meios sonoros será
aplicada multa no valor de 50.000 (cinquenta mil) UFIRs.
III - No caso de propaganda por meio de televisão será aplicada
multa no valor de 100.000 (cem mil) UFIRs.
IV - No caso de veiculação através de mídias sociais será
aplicada multa no valor de 200.000 (duzentas mil) UFIRs.

*Valor da UFIR – RJ/ 2018 = 3,2939



Lei Estadual nº 7835 de 09 de Janeiro de 2018

§ 1º - A multa será aplicada por cada meio de
comunicação utilizado, devendo-se somar os valores no
caso de propaganda veiculada através de mais de um
tipo de mídia.

§ 2º - A multa será equivalente ao dobro nas
ocorrências subsequentes.

§ 3º - Além da multa, poderá haver a determinação de
suspensão da veiculação da propaganda.



Liberdade de Expressão Comercial ou Publicitária

EUA 

- First Amendment – commercial speech que é falso ou
enganador não é protegido pela primeira emenda e pode ser
completamente proibido.

Virginia State Board of Farmacy v. Virginia Citizens Consumer
Council, 425 U.S. 748 (1976) - Suprema Corte decidiu que a
proibição de divulgação e publicidade de preço de medicamentos
era inconstitucional em face da Primeira Emenda.

Central Hudson Gas & Eletric. Corp. v. Public Service Comission,
447 U.S. 557 (1980). – Criação de parâmetros para a avaliação de
casos envolvendo propaganda comercial



Liberdade de Expressão Comercial ou Publicitária

BRASIL 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.



Liberdade de Expressão Comercial ou Publicitária

§ 3º Compete à lei federal:

(...)

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações
de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem
como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam
ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.



Relação entre Veículos, Agências e Anunciantes

• CENP- Conselho Executivo das Normas-Padrão

• CONAR – Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária

• Remuneração – Desconto-Padrão



CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão
Entidade de ética criada e mantida exclusivamente pelo setor privado para assegurar boas
práticas comerciais entre Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de
Comunicação.As Normas-Padrão da Atividade Publicitária são o documento orientador
de melhores práticas.

O CENP atua de forma permanente em quatro áreas:
(i) Certifica a qualidade técnica da Agência de Publicidade, assegurando que ela tenha
estrutura física e de pessoal compatível com o mercado no qual atua, inclusive quanto ao
uso competente de pesquisas de mídia;
(ii) Mantém depósito, para comprovação pública, das listas de preços dos Veículos de
Comunicação, instrumento inibidor de práticas desleais na oferta de preços pelos serviços
de veiculação da publicidade;
(iii) Credencia os serviços de informações de mídia oferecidos pelas empresas
especializadas e credencia, também, institutos/empresas para atuarem na verificação de
circulação dos Veículos de Comunicação impressos;
(iv) Atua como fórum permanente de discussão técnico-comercial da área publicitária. Não
é ente público, mas tem as Normas e a Certificação reconhecidas pela legislação federal
como instrumento para entes públicos que utilizam a publicidade para o exercício da
comunicação.



CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária

São finalidades do CONAR:

I. Zelar pela comunicação comercial, sob todas as formas de propaganda, fazendo observar as normas
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que prevalecerão sobre quaisquer outras.

II. Funcionar como órgão judicante nos litígios éticos que tenham por objeto a indústria da propaganda
ou questões a ela relativas.

III. Oferecer assessoria técnica sobre ética publicitária aos seus associados, aos consumidores em geral
e às autoridades públicas, sempre que solicitada.

IV.Divulgar os princípios e normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, visando a
esclarecer a opinião pública sobre a sua atuação regulamentadora de normas éticas aplicáveis à
publicidade comercial, assim entendida como toda a atividade destinada a estimular o consumo de
bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos e ideias.

V. Atuar como instrumento de concórdia entre veículos de comunicação e anunciantes, e salvaguarda
de seus interesses legítimos e dos consumidores.

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



CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária



Suspensão – Sexista e Desrespeitosa às mulheres



Advertência – Falta de Controle de Exposição a Menores



CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária

Artigo 50 - Os infratores das normas estabelecidas neste Código e
seus anexos estarão sujeitos às seguintes penalidades:

(i) advertência;

(ii) recomendação de alteração ou correção do Anúncio;

(iii) recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a
divulgação do anúncio;

(iv) 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 providências
preconizadas.



Publicidade Comparativa 



Publicidade Comparativa 



Publicidade Comparativa 



Publicidade Comparativa

Artigo 32

Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as
normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade
comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios
e limites:

a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa
do consumidor;

b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto
que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não
constituem uma base válida de comparação perante o
Consumidor;

c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;



Publicidade Comparativa

d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com
modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto
entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de
referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser
caracterizado;

e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;

f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem
do produto ou à marca de outra empresa;

g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o
prestígio de terceiros;

h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é
de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo
anúncio.



Identificação Publicitária

Artigo 28

O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual
for a sua forma ou meio de veiculação.

Artigo 29 - Este Código não se ocupa da chamada “propaganda
subliminar”, por não se tratar de técnica comprovada, jamais
detectada de forma juridicamente inconteste. São condenadas,
no entanto, quaisquer tentativas destinadas a produzir efeitos
“subliminares” em publicidade ou propaganda.

Parágrafo único - Este Código encoraja os Veículos de
Comunicação a adotarem medidas ao seu alcance destinadas a
facilitar a apreensão da natureza publicitária da ação de
“merchandising”.



Identificação Publicitária

Artigo 30

A peça jornalística sob a forma de reportagem, artigo, nota,
texto-legenda ou qualquer outra que se veicule mediante
pagamento, deve ser apropriadamente identificada para que se
distinga das matérias editoriais e não confunda o Consumidor.



Código de Defesa do Consumidor

Da Publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 
fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou
serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à
mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.



Código de Defesa do Consumidor

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança,
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor
a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou
comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.



Product Placement



Native Advertising



Publicidade Velada – CONAR



Publicidade Infantil



Publicidade Infantil
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