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Da Publicidade

O termo “publicidade” deriva do latim “publicus”, que significa tornar
algo público, seja um fato, uma idéia ou uma coisa. O Código de
Proteção e Defesa do Consumidor não conceitua o termo
publicidade, apesar de tratá-lo, de forma específica, na Seção III do
Capítulo V. Já a doutrina o faz de forma variada, atribuindo-lhe, no
entanto, enfoque conceitual.

Desse modo, a doutrinadora Cláudia Lima Marques conceitua a
publicidade como: “Publicidade é toda a informação ou
comunicação difundida com o fim direto ou indireto de
promover junto aos consumidores a aquisição de um produto
ou serviço, qualquer que seja o local ou meio de comunicação
utilizado”



Da Publicidade

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária,
aprovado pelo III Congresso Brasileiro de Propaganda,
realizado em São Paulo, em 1978, define publicidade
comercial, em seu art 8º, como: “toda atividade destinada a
estimular o consumo de bens e serviços, bem como
promover instituições, conceitos e idéias”



Da Publicidade

Diante dos conceitos expostos, podemos concluir que a
publicidade:

a) torna conhecido um produto, um serviço ou uma empresa;

b) é operada claramente, sem ocultação do nome ou intenções
do anunciante;

c) tem o objetivo de estimular nos consumidores o desejo pela
coisa anunciada, ou criar prestígio ao anunciante;

d) utiliza os anúncios publicitários na forma de matérias pagas.



Da Publicidade

Dever de Informar e Publicidade

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
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Da Publicidade

Dever de Informar e 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.


