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O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078), criado em 11 de setembro de 1990, 
completou 18 anos. O instrumento que trata das relações de consumo em todas as esferas: 
civil (definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados), 
administrativa (definindo os mecanismos para o poder público atuar nas relações de 
consumo) e penal (estabelecendo novos tipos de crimes e as punições para os mesmos), tem 
sua importância reforçada pelo mercado publicitário e pelos órgãos de proteção ao 
consumidor. Dentre as atribuições do código estão a proteção contra a- publicidade enganosa 
e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais. 
 
Segundo Luiz Sales, sócio-diretor da SPG&A, a aprovação do Código de Defesa do 
Consumidor foi um grande avanço para o Brasil. "Antes disso, as coisas andavam muito 
soltas, ninguém tinha responsabilidade. O código banalizou a forma como as coisas são 
feitas. Agências e anunciantes passaram a tratar o consumidor de outra maneira para evitar 
penalidades", afirmou o publicitário. 
 
A assistente de direção do Procon, Celma do Amaral, define a criação da lei como 
fundamental. "O Código é muito importante porque não proíbe a publicidade e não obriga a 
fazer publicidade, mas sim, a dar informações. O Código pretende fazer um controle da 
publicidade". 
 
Celma ainda destaca que a lei coíbe a publicidade que induz o consumidor ao erro, já que 
publicidade enganosa e abusiva é crime e quem cometer a infração tem que responder por 
isso. 
 
Para Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da ProTeste, a aplicação da lei fez os casos 
de publicidade enganosa ou abusiva diminuírem, mas ainda existem problemas. "Todos os 
setores melhoraram, mas ainda há muito para ser feito. Anunciantes ainda escorregam na 
informação que é passada ao consumidor", argumentou. 
 
Um desenvolvimento da economia e dos negócios é como Paulo Salles, chairman do Grupo 
Publicis para a América Latina, vê a criação do Código. Para o publicitário, houve uma difusão 
do.conceito da responsabilidade para as empresas e executivos sobre tudo aquilo que eles 
falam, prometem e entregam ao consumidor. "Isso tudo fez com que o consumidor ficasse 
mais informado e as empresas começassem a se conscientizar de que no fundo o seu grande 
patrimônio é o consumidor", afirmou. 
 
O vice-presidente do Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária), Luiz 
Celso de Piratininga, conta que acompanhou de perto a aprovação da lei porque na época era 
presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade). "A máxima 'o cliente 
sempre tem razão' não era levada a sério. Com o crescimento das empresas, o consumidor 
ficou muito vulnerável e depois do Código, e também com a atuação já anterior do Conar, as 
coisas melhoraram", diz. 
 
PENA 
 
Depois do Código, além dos consumidores ganharem mais proteção contra ações abusivas 
das empresas, os anunciantes passaram a tomar mais cuidado para não serem punidos. 
Segundo Sérgio Tannuri, advogado especialista em defesa do consumidor, no caso de 
omissão de informação relevante sobre o produto - como prazo de validade e SAC (Serviço 
de Atendimento ao Consumidor) - as empresas podem sofrer penas que variam de três 
meses a um ano de prisão mais multa. "Com o surgimento do Código, o mercado publicitário 
mudou muito, pois teve que se adequar às normas. E apesar de distintos, o Conar e o Código 
são complementares e prezam pela relação de consumo". 
 
Já Francisco Fragata Júnior, advogado de consumo, aponta alguns problemas no Código, 
como a fiscalização e sanção. Para o advogado, o problema é que segundo os artigos 55 e 57 



do Código é que se uma empresa comete uma infração em nível nacional ela pode ser punida 
pelo município, estado e governo federal. "É um absurdo a empresa receber sanções de todo 
o País para cada órgão fiscalizador que se sentir infringido. São teses que não levam a lugar 
nenhum e que devem ser melhor analisadas pelos órgãos competentes", finalizou. 
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