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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade aprofundar e estudar a publicidade 

enganosa, abusiva e desonesta, sendo que está prevista no nosso atual Código de Defesa do 

Consumidor lei (8.078/90), e com o objetivo de saber quando ela se torna um problema 

também. Vale sobre tudo salientar que, em primeiro lugar será realizado um breve relato 

histórico de como veio a surgir o Código de Defesa do Consumidor no nosso País, e como 

surgiu também a Publicidade.  

Depois veremos um breve relato a respeito do conceito de ambos, veremos também 

os Princípios que tem relação com a publicidade, e este serão brevemente relatado. Deste 

modo também veremos a diferença da publicidade e propaganda, uma vez que podemos 

verificar que esta tem objetivo comercial, enquanto a propaganda aponta como um fim 

ideológico, político, religioso, filosófico, social, econômico.  

Não é preciso grande esforço para que se chegue à breve conclusão de que a 

influência da publicidade no Brasil, antes do Código do Consumidor era nitidamente 

insatisfatória, no entanto atualmente essa figura tem mudado hoje a publicidade, logo, ganhou 

atenção no Código (lei 8.078/90). Como exemplo, podemos verificar o artigo 37 da lei 

supracitada, este que fala sobre o impedimento da publicidade enganosa ou abusiva, 

destacando que esta é extensa e flexível, o legislador procurou orientar o intérprete sobre o 

contexto de dois conceitos praticamente desconhecidos no ramo do direito brasileiro, porém 

este dispositivo não vem para proibir a publicidade, e sim se posiciona simplesmente contra 

os dois tipos de publicidade danosa ao consumidor. 

Pode-se concluir que a publicidade abusiva é diferente da enganosa, pois uma pode 

manifestar-se na ausência da outra e, nem assim ela deixa de ser prejudicial ao consumidor ou 

ao mercado como um todo. Uma conseqüência que se sobre sai daí, é que uma publicidade, 

mesmo que categoricamente veraz, pode vir, ainda assim, a ser restringida. 

Palavras-chave: Consumidor Publicidade. Enganosa.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to deepen and study the false and misleading advertising, 

unfair and dishonest, which is provided for in our current Code of Consumer protection law 

(8,078, enacted/90), and with the goal of knowing when it becomes a problem also. Worth 

about everything to point out that in the first place there will be a short historical account of 

how it came to arise the Code of Consumer protection in our Country, and how they came up 

with Advertising, too. 

 Then we will see a brief account of the concept of both, we will also see the 

Principles that it has to do with advertising, and these will be briefly reported. This way we 

will also see the difference of advertising and propaganda, since we can verify that this goal is 

commercial, while the propaganda points such as an end to ideological, political, religious, 

philosophical, social, and economic. There is no need to great effort to come to the brief 

conclusion that the influence of advertising in Brazil, before the Code of the Consumer was 

clearly unsatisfactory, however now this figure has changed today's advertising, logo, has 

gained attention in the Code (law 8,078/90).  

As an example, we can check the article 37 of the law set forth above, this talks 

about the prevention of misleading advertising or unfair, highlighting that this is extensive 

and flexible, the legislator sought to orientate the interpreter about the context of the two 

concepts virtually unknown in the branch of the Brazilian law, however this device does not 

come to prohibit the advertising, and yes if positioned just against the two types of advertising 

harmful to the consumer.  

In conclusion, the advertising abuse is different of misleading, since it can manifest 

itself in the absence of the other, and neither so will it not be harmful to the consumer or to 

the market as a whole. A consequence that about get out of there is that advertising, even that 

categorically truthful, you can come, even so, to be restricted. 

 

Keywords:  Consumer. Advertising. Misleading 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha deste tema de pesquisa foi motivada pelas questões relacionadas à grande 

demanda da publicidade, que tem se tornado cada vez mais abusiva e enganosa, onde na 

realidade dos tempos modernos, se tornou uma das ferramentas mais eficientes para a 

circulação das propagandas de produtos e serviços; sendo este fundamental à economia e ao 

capitalismo, tornando-se a maioria das vezes maléfica, quando enganosa aos consumidores, 

sendo injusta com a concorrência e se realizando com fins meramente lucrativos, estes 

contrários ao Direito, a ordem pública e à moral. Não obstante, subsiste como o principal 

veículo de informação utilizado para poder propagar os produtos. 

Muitos profissionais da publicidade não medem esforços para o sucesso de sua 

campanha publicitária. Para a consecução de tal desiderato, são capazes de apenas pensar em 

como estimular o consumismo excessivo, sendo totalmente despreocupados com as diferenças 

sociais ou com os valores humanos e a cidadania, apenas se preocupando em despertar no 

consumidor o desejo incontrolável de consumir, não obstante a inexistência de condições 

financeiras suficientes. 

Sob essa prática, é possível destacarmos a relevância do tema deste trabalho, que foi 

voltado para distinguir a publicidade lícita da publicidade ilícita, que se efetiva com infração 

às normas legais relacionadas. Com isso, procuro mostrar que os fornecedores praticam cada 

dia mais tais práticas enganosas, para que assim o consumidor tenha consciência dos direitos 

que legalmente possuem, garantindo-lhes, desse modo, reivindicá-los, seja em suas relações 

de consumo com o fornecedor ou o prestador do serviço, seja por meio da ação judicial 

cabível. 

Na estrutura do trabalho, inicialmente será abordado sobre os aspectos práticos e 

históricos da publicidade, os efeitos dessa prática frente ao consumidor, a diferenciação do 

conceito de publicidade e propaganda, além de breves comentários sobre outras formas de 

publicidade. 

Em seguida, será abordado sobre os Direitos e deveres do consumidor, quanto a essa 

prática de abuso e engano. Logo após, os meios de defesa contra essas ações e em seguida 

sobra o Código de Defesa do consumidor, que veio para garantir esses Direitos e deveres do 

consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação. 

E no ultimo capítulo, será tratado à questão da responsabilidade que é vinculada a 

forma como é conduzida essa prática ilícita, seja através da responsabilidade civil, criminal ou 

administrativa, ressaltando a responsabilidade de cada indivíduo envolvido, sejam os 
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fornecedores, as agências vinculadoras da publicidade, os famosos e os apresentadores de 

programas de televisão, rádio e também os veículos de comunicação. 

O tema escolhido nos traz uma reflexão sobre o modo como as agências vinculadoras 

de publicidade estão tratando o consumidor de um modo geral, onde a única coisa com que se 

preocupam, é com o seu lucro pessoal, sem se importar com a conseqüência que isso traz ao 

consumidor, que na maioria das vezes fica com o prejuízo causado pela atitude ilícita. 

Muitos dos doutrinadores estão constantemente preocupados com o consumidor, que 

é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, sendo este vulnerável e hipossuficiente, e 

por conta destas atitudes, é preciso a conscientização do consumidor, a fim de fazer o mesmo 

enxergar seus direitos e lutar de forma igualitária com o propagador destas atitudes abusivas e 

enganosa, estes que estão muito mais avançados do que os consumidores. 
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CAPÍTULO I – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Pode-se afirmar que no Brasil o início da história da publicidade e propaganda foi 

ainda no século XIX, quando baseado no agronegócio de exportação, o desenvolvimento 

econômico promoveu um grande crescimento urbano, este que foi capaz de acolher diferentes 

atividades, setores e profissionais, estas que necessitavam mostrar e garantir sua existência no 

mercado. 

O século XIX foi marcado por diversas e profundas mudanças sociais e econômicas 

que sucederam a revolução industrial. A publicidade surgiu nesse mesmo século, como uma 

comunicação informativa entre consumidor e fornecedor, e a relação entre ambos era 

formulada por confiança e conhecimento pessoal, e nestes eram refletidas o conceito de 

honestidade e seriedade do fornecedor, que tinha que assumir a qualidade e a garantia do 

produto que este oferecia. (PROPAGANDA E MARKETING. Disponível em: propaganda-e-

marketing.blogspot.com . Acesso em: 05 de Setembro. 2018) 

Os primeiros anúncios vieram a aparecer em jornais, mais também eram encontrados 

em cartazes, painéis e folhetos avulsos, e principalmente se referiam à venda de escravos, 

imóveis, terreno de leilões, serviços de artesãos e profissionais liberais. Os primeiros anúncios 

e ofertas de produtos e serviços passaram a existir formalmente no Brasil com a escrita do 

primeiro jornal que foi impresso no país, sendo este a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi 

editado pela Imprensa Régia na data de setembro de 1808. 

(https://historiaimprensabrasil.wordpress.com/tag/correio-braziliense/acessado em 09 de 

Outubro de 2018). 

Diante desta novidade, a publicidade passou a ter um papel importante, em um país 

que começava a se inspirar na sociedade européia como modelo de modernidade, 

principalmente em relação à divulgação de novos padrões de comportamento e à apresentação 

de serviços e produtos que era até então desconhecidos. A publicidade do modo em que é 

vista hoje, não seria a mesma se não fosse os relatos e história do modo em que ocorreram 

seus processos de evolução, fazendo com que cada dia mais nos deixe atraídos e encantados 

com cada evolução e modo com que aparece nas telinhas, rádios e meios com que vinculam. 

PROPAGANDA E MARKETING. Disponível em: propaganda-e-marketing.blogspot.com . Acesso 

em: 05 de Setembro. 2018). 

Na bíblia, mais precisamente no velho testamento, na época de Habacuque, existe 

uma citação à necessidade de se publicar uma informação e que esta seja possível de ser lida 

mesmo para quem passa correndo, e esta passagem nos relatam a novidade da montagem do 

https://historiaimprensabrasil.wordpress.com/tag/correio-braziliense/
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primeiro outdoor da história, que foi a primeira propaganda, cujo objetivo desta se assemelha 

à função deste veículo na atualidade. 

Contudo na verdade, o termo propaganda nasceu com a frase Congregatio 

Propaganda Fide, traduzindo: “Congregação para Propagação da Fé, este que foi um setor da 

Igreja Católica Romana iniciou em seis de janeiro de 1622, obteve história de sucesso na 

divulgação da mensagem de Cristo e, como podemos afirmar, a mensagem continua sendo 

propagada e a ideia do cristianismo está bem aprofundada na cultura ocidental”. 

(PROPAGANDA E MARKETING, 2018). 

Mais se por um lado á propaganda teve sua origem através da atuação de um 

departamento da igreja Católica, com a intenção de propagar a fé, um segundo e grande abalo 

veio em meio a um período sangrento da história mundial, como por exemplo, a publicidade 

nazista. Esta mesma prática passou por diversas evoluções e hoje é a propaganda que mais 

conhecemos e que nos provoca sensações importantes fazendo-nos sorrir, chorar, sonhar e 

refletir. Ou seja, pelo menos deveria fazer com que os cidadãos tivessem um senso mais 

crítico e mais apurado e que nos fizessem realmente refletir. (PROPAGANDA E MARKETING. 

Disponível em: propaganda-e-marketing.blogspot.com . Acesso em: 05 de Setembro. 2018). 

Não podemos confundir publicidade e propaganda, ainda que no dia-a-dia do 

mercado, os dois termos sejam utilizados e confundidos um pelo outro. Pode-se afirmar que a 

publicidade tem um objetivo comercial, enquanto a propaganda visa a um fim religioso, 

ideológico, político, filosófico, econômico ou social. Também podemos concluir que a 

publicidade pode ser ou quase sempre além ser paga, identifica o seu real patrocinador, o que 

não quer dizer que isso também ocorra com a propaganda. (PROPAGANDA E MARKETING. 

Disponível em: propaganda-e-marketing.blogspot.com . Acesso em: 05 de Setembro. 2018) 

Uma das diferenças fundamentais entre publicidade e a propaganda baseia-se no fato 

de que a publicidade é feita com a intenção de alcançar lucros, enquanto a propaganda exclui 

quase sempre a ideia de benefício econômico, político, ideológico, entre outros. 

Tendo em vista a grande produção que era feita em série, com a decorrência da 

revolução industrial, esta que surgiu a partir do século XX, os meios de consumo tornaram-se 

massificados, ou seja, os produtos industrializados eram destinados a um determinado 

consumidor final, e com a publicidade, antes de caráter individualista, passaram a ser 

oferecida a todos, com a finalidade de colocar os produtos no mercado a toda população. 

(PROPAGANDA E MARKETING. Disponível em: propaganda-e-marketing.blogspot.com . Acesso 

em: 05 de Setembro. 2018). 
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CAPÍTULO II- PUBLICIDADE E PROPAGANDA ABUSIVA E ENGANOSA 

 

2.1 - CONCEITO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 Publicidade nada mais é que o conjunto de técnicas de ações coletivas utilizadas 

com o intuito de promover e garantir lucros de uma determinada atividade comercial, visando 

conquistar, aumentar ou manter os seus clientes. Já a propaganda é definida como um 

conjunto de técnicas de ação individual utilizada no sentido de promover uma adesão de certo 

sistema ideológico, social, político ou econômico. 

A publicidade como já mencionado anteriormente, tem uma função extremamente 

comercial, que visa anunciar produtos e/ou serviços, com a finalidade de induzir o 

consumidor ao consumo. Como menciona o publicitário Eugenio Malanga que “a arte de 

despertar no público o desejo de comprar, levando-o à ação” (MALANGA, página 48, 1987). 

Já a propaganda, por sua vez, tem sua origem do latim propagare, que quer dizer 

“fazer reprodução através de mergulia, ou seja, enterrar, plantar, mergulhar, propagar 

princípio, teorias, política, religiosa ou cívica, sendo um bom exemplo propagandas 

partidárias ou eleitorais” (BENJAMIN, MARQUES, BESSA, ROSCOE, 2009). 

Já o Comitê de Definições da América nos da à seguinte conclusão: “publicidade é 

qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção tanto de ideias, como de bens ou 

serviços, por um patrocinador identificado.” (PROPAGANDA E MARKETING, 2008). 

 

A publicidade não é uma técnica pessoal, cara a cara, entre o consumidor e o 

fornecedor. Não se utiliza de comunicação individual. Um conceito mais 

amplo é possível: publicidade é uma atividade comercial controlada, que 

utiliza técnicas criativas para desenhar comunicações identificáveis e 

persuasivas nos meios de comunicação de massa, a fim de desenvolver a 

demanda de um produto e criar uma imagem da empresa em harmonia com a 

realização de seus objetivos, a satisfação dos gostos do consumidor e o 

desenvolvimento do bem-estar social e econômico. (COHEN, 1986, página 

50). 

 

De um modo geral, a publicidade foi definida como um conjunto de comunicações 

controladas, persuasivas e que podem ser identificadas, através dos meios de difusão, com o 

objetivo de criar a demanda de um produto e criar uma boa imagem da empresa. 

A difusão e a informação são dois elementos essenciais em qualquer publicidade.  
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2.2 - CONCEITO DE ABUSIVA E ENGANOSA 

 

O atual Código de Defesa do Consumidor define ambas as modalidades de 

propaganda que são claramente proibidas. O conceito destes é encontrado nos parágrafos 

primeiro e segundo do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, de forma clara: 

 
1º- É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitária, 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. 

2º- 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. 

 

Segundo o autor João Batista de Almeida que: 

 
A publicidade enganosa vicia a vontade do consumidor, que, iludido, acaba 

adquirindo produto ou serviço em desconformidade com o pretendido. A 

falsidade está diretamente ligada ao erro, numa relação de causalidade. 

(ALMEIDA, 2009, página 90). 

 

Aduz também Fábio Ulhôa Coelho: 

 

É enganosa a publicidade capaz de induzir consumidores em erro quanto ao 

serviço ou produto em promoção (...) o decisivo é investigar seu conteúdo 

transmitido é suscetível de induzir em erro o consumidor do fornecimento 

em programação. Se, a partir da mensagem, se contata que ele poder ser 

levado a tomar por verdadeira a informação falsa, então se caracteriza 

publicidade enganosa. (COELHO, 2003, página 70). 

 

Pode-se notar que não é necessária somente à intenção do anunciante em enganar, 

mas também de uma indução a erro. Podemos verificar que há dois tipos de publicidade 

enganosa: a omissiva e a comissiva, esta a que o fornecedor induz o consumidor em um erro 

pelo fato de claramente afirmar algo que não corresponde com a expectativa e realidade do 

serviço ou produto. Porém, a publicidade enganosa na forma omissiva, já se caracteriza pela 

falta de informações de importância para o produto ou serviço, deixando de dizer o que é, 

podendo se manifestar claramente de várias formas. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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2.3 – AS TÉCNICAS DE PUBLICIDADE 

 

Existem nos dias atuais, várias técnicas para poder incentivar o consumo, entre elas 

pode citar o “teaser” que é o meio mais utilizado pelos meios de publicidade para incentivar e 

despertar a curiosidade das pessoas. Este funciona como uma pré-propaganda, como se fosse 

uma preparação do que pode ser anunciado em seguida. 

Teaser é algum indício de algo que vai ser revelado posteriormente. A tradução 

literal seria algo como “Provocador”. Assim, em publicidade e Marketing, um teaser se refere 

à divulgação de algo que está para acontecer, seja uma campanha, um filme, uma peça de 

teatro ou o lançamento de um produto. (http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/O-

que-e-Teaser.htm. acessado em 20 de Julho de 2018). 

Podemos citar outra técnica que também é bastante utilizada, a “puffing”, que nada 

mais é do que o exagero publicitário, porém é necessário que esse exagero não induza 

ninguém ao erro. “O puffing”, também conhecido como o exagero publicitário, é técnica de 

publicidade que se baseia na prestação de informações de forma extravagante para convencer o 

consumidor a adquirir determinado produto ou serviço.  

A prática de tal forma de publicidade é bastante mitigada, pois o exagero, via de 

regra, não é admitido, pois abusivo ou enganoso. Contudo, se a mensagem de exagero for 

relativa a fato impossível de medição, ou absurdo, não há que se falar em abusividade ou 

enganosidade da publicidade. (HTTP://www.ambitojurídico.com.br/site/? http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909 acessado em 20 de 

Agosto de 2018) 

Assim, o uso de puffing deve ser limitado à medida que não induz o consumidor a 

erro, ou o provoca a adquirir o que não deseja por ser a publicidade exagerada e abusiva. 

Dessa forma, apenas quando o exagero é de simples constatação, bem como tem caráter 

inofensivo, há a legitimidade de seu uso. (http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909 acessado em 20 de 

Agosto de 2018). 

 

 

Temos também o merchandising que pode ser claramente explicado pelo autor 

GRINOVER:  

 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/O-que-e-Teaser.htm
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/O-que-e-Teaser.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909
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Denomina-se merchandising em técnica publicitária.a aparição de produtos 

no vídeo, áudio, ou artigos impressos, em sua situação normal de consumo, 

sem declaração ostensiva da marca. Portanto a comunicação é sublimar. 

Como exemplo, podemos citar o consumo de cigarros, somente de 

determinada marca no filme, ou o uso exclusivo de carros da marca Ford 

numa determinada novela. (GRINOVER, 1995, página 209). 

 

Portanto, podemos dizer que o merchandising é uma técnica que visa o 

planejamento e promoção  de um determinado produto, em tempo e local adequados, também 

é um ato de negócio, que visa comprar ou vender algum produto, sendo o merchandising o 

meio principal de captar a atenção do cliente para a promoção de algum produto, expondo-o 

assim, para os consumidores. 
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CAPÍTULO III - O CONSUMIDOR E SUA VULNERABILIDADE 

 

Não impedindo, a Lei 8078/90 reconhece a vulnerabilidade do consumidor em seu 

artigo 4.º, I e lhe é assegurado os direitos básicos como de proteção à vida e à saúde no artigo. 

6.º, caput, também de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços inclusive dos 

riscos que estes venham a apresentar, previsto no artigo. 6.º,III e também a proteção contra a 

publicidade abusiva previsto nos artigos. 6.º e 37, §2º. 

O autor Antônio de Vasconcellos e Benjamin Herman faz uma distinção entre 

vulnerabilidade e a hipossuficiência: 

 

Afirma que vulnerável é todo consumidor e, hipossuficiente, são certos 

consumidores ou categorias, como as crianças, idosos, doentes, rurícolas, 

moradores da periferia. Diz ainda, que a hipossuficiência é um plus à 

vulnerabilidade, onde esta é aferida objetivamente, já que o CDC a 

reconhece como característica comum a todos os consumidores; aquela, no 

entanto, é subjetiva, por resultar em um tratamento especial conferido a 

determinadas pessoas ou grupos. (HERMAN, 1995, página 314). 

 

Na vulnerabilidade, podemos reconhecer que o consumidor é a parte mais 

fraca e frágil da relação, e na hipossuficiência, este é o que envolve o desconhecimento sobre 

o serviço ou produto, seus quesitos ou fator econômico. Sendo estes os quesitos mais 

complexos contra a parte mais vulnerável, ficando assim na alçada do fornecedor, sendo 

vedada no âmbito processual no Direito do Consumidor, previsto na lei 8.078/1990. 

 

3.1 - DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR 

 

Vários autores advertem não ser fácil definir realmente o que é o consumidor no 

âmbito jurídico, pois há uma tendência muito grande em aceitar a verdadeira concepção 

econômica de consumidor, sendo que esta nem sempre é diferida e acolhida pelo setor 

jurídico, já que o setor e as considerações políticas podem interferir nessa definição, 

ampliando e restringindo o que compromete essa margem de precisão que a definição jurídica 

possa ter. O consumidor no ponto de vista econômico do autor José de Brito Filomeno,“é todo 

individuo que se faz destinatário de produção de bens, seja ele ou não adquirente, e seja ou 

não, a seu turno, também produtor de outros bens”.(FILOMENO, 1987) 

Essa definição abrange, não somente o consumidor que adquire produtos para seu 

próprio consumo ou uso, ou seja, aquele que é considerado o destinatário final, mais também 

aquele que na condição de intermediário ou aquele que fornece produtos para outros 



16 
 

consumidores em geral, e assim surge a inconveniência de transplantar-se a concepção 

econômica de consumidor para o amplo campo jurídico. 

Diversos autores conhecidos tiveram a tarefa de expressar essa definição jurídica de 

consumidor, podemos citar entre eles: 

 

Consumidor é aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, 

estabelecendo-se por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem duvida, 

porém a que se deve dar uma valorização jurídica, a fim de protegê-lo, que 

se evitando quer reparando os danos sofridos (BULGARELLI, 1983, página 

44). 

 

É direito do 

 

Consumidor é qualquer pessoa natural ou jurídica, que se contrata, para sua 

utilização, a aquisição de mercadoria ou prestação de serviço, 

independentemente do modo de manifestação de vontade; isto é, sem forma 

especial salvo quando a lei expressamente a exigir. (OTHON, 1977, página 

2). 

 

E de acordo com o Jurista FÁBIO KONDER COMPARATO, 1988, “Consumidores 

são aqueles que não se dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte, devam 

se submeter ao poder dos titulares destes”. 

Porém, na definição atual, legal e jurídica, o consumidor não mais é que: 

A) Pessoa jurídica ou física, não importando sua condição ou capacidade financeira, 

ou seja, podemos firmar que qualquer pessoa independente de sua condição, pode ser 

considerada como consumidora. Dentre desse aspecto legal, podemos também chegar á 

conclusão de que uma família, que é um determinado grupo de pessoas, por exemplo, pode 

ser considerada como consumidora. Porém, ainda podemos observar que há quem entenda 

como consumidor, somente a pessoa individual e física, conforme podemos observar na 

Revista dos Tribunais. (REVISTA DOS TRIBUNAIS, página 72). 

Podemos também verificar no âmbito jurídico, que já se existe jurisprudência que 

afirma que a pessoa jurídica, é consumidora quando é a destinatária final, conforme veremos a 

seguir: 

 

O conceito de consumidor é consagrado no art. 2º da lei supracitada 8.078/90, in 

verbis: 
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A).Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Da observação do dispositivo, é possível concluir que o conceito de 

consumidor abrange todas as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem ou 

utilizam produtos ou serviços como destinatário final, isto é, sem revendê-

los; 

B) Consumidor também é toda pessoa que adquire para si, ou que mesmo 

não adquirindo, utiliza para si próprio, ou para outra pessoa, produto e 

serviços, qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, conforme 

mencionado no artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, e por 

serviço qualquer atividade que seja fornecida a terceiros, mediante 

pagamento, desde que essa não seja de verbas trabalhistas, conforme 

previsto no artigo 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor. 

C) Já como destinatário final, ou seja, aquele que adquire, usa, para uso 

próprio, individual, privado, privado familiar e doméstico, ou até mesmo 

para terceiros, desde que esse repasse não seja por revenda. Então, não se 

inclui nesse conceito legal, o intermediário, já que não pode ser por 

revenda, e aquele que compra com o certo objetivo de revender após a 

montagem, industrialização ou comércio, já que como citado 

anteriormente, não pode ser por revenda, apenas para consumo e uso 

próprio.   

 

O objetivo do conceito de consumidor, é que esta relação deve se encerrar na 

pessoa que vai consumir, ou que vá utilizar esse serviço ou produto adquirido, sem repassar 

para outro com revenda. Concluindo então, esse adquirente não pode revender se não ele 

não será considerado o consumidor final, o consumidor será o consumidor da fase seguinte, 

já que o produto ou serviço não teve até então, sua destinação final. 

 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL 

POR DANOS MORAIS. ROPAGANDA ENGANOSA. INDUÇÃO EM 

ERRO. PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE COTA CONTEMPLADA. 

PRÁTICA ABUSIVA. FRAUDE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA SOMA PAGA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. Caso em que o autor aderiu a grupo de 

consórcio da ré, com a falsa promessa de aquisição de cota contemplada. 

Representante da ré, praticando propaganda enganosa. Demonstrado pela 

prova produzida nos autos, em especial, a testemunhal, a ocorrência da 

prática de propaganda enganosa, não se tratando de mera desistência, mas 

sim, de lesão por prática abusiva, daí subsistindo o dever de indenizar. 

Restituição integral e imediata dos valores pagos a título de entrada, que se 

mostra devida. Danos morais configurados, diante da frustração das 

expectativas da parte autora, bem como da prática abusiva perpetrada pela 

demandada. Quantum arbitrado que não comporta alteração, mostrando-se 

adequado e de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

em situações análogas. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007713795, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018). 
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3.2 - CONCEITO DE FORNECEDOR 

 

Diferente do que acontece com o consumidor, já o conceito de fornecedor não é 

discutido com a mesma frequência pelos autores, talvez pelo motivo da vasta e ampla 

variedade de atividades econômicas e da amplitude da área de prestação de serviços. 

Embora seja mais fácil definir-se por exclusão, ou seja, dizer que não é considerado 

fornecedor, segundo João Batista de Almeida: 

 

Só estariam excluídos do conceito de fornecedor aqueles que exerçam ou 

pratiquem transações típicas de direito privado e sem caráter de profissão 

ou atividade, como a compra e venda de imóvel entre pessoas físicas 

particulares, por acerto direto e sem qualquer influencia de publicidade. 

(ALMEIDA, 2015, pagina 65). 

 

Podemos ainda citar segundo Rizzato Nunes: 

 

O conceito de fornecedor está definido no caput do artigo 3° do CDC. 

A leitura simples desse caput já é capaz de nos dar um panorama da 

extensão das pessoas enumeradas como fornecedoras. “Na realidade são 

todas as pessoas capazes, físicas ou jurídicas, além dos entes desprovidos 

de personalidade. (NUNES, 2015, página 133) 

 

Não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, já que o Código de Defesa do 

Consumidor é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo. “São fornecedores as 

pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, 

as sociedades anônimas, as quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou 

sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas publicas, 

as autarquias, os órgãos da Administração direta, etc.” (NUNES, 2015, página 133). 

Portanto, pode-se dizer que definição legal de fornecedor praticamente se esgotou 

de todas as formas de atuação no mercado de consumo. Portanto, fornecedor não é somente 

aquele que produz ou fabrica, industrialmente ou artesanalmente, mais também como quem 

fornece e vende, sendo também quem comercializa serviços e produtos, nos milhares de 

pontos de venda espalhados por todo nosso território, sendo nesse ponto, a definição de 

fornecedor se diferencia da de consumidor, já que o consumidor pode ser o destinatário 

final, e fornecedor o fabricante, intermediário ou até mesmo o comerciante. (NUNES, 2015, 

página 133). 
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CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR QUANTO A 

PUBLICIDADE ABUSIVA E ENGANOSA 

 

4.1 - DIREITOS DO CONSUMIDOR 

 

Este é definido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei 8.078/1990, 

os meios dos processos de amparo, proteção, segurança, e garantia na execução a todo 

exercício dos direitos essenciais às relações de consumo seja na aquisição de produtos, bens e 

serviços. (LEI 8078/1990). 

Os Direitos Básicos do Consumidor estão bem definidos no artigo 6º do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, os direitos básicos do consumidor, principalmente aqueles 

que se referem à proteção contra as técnicas de publicidade enganosa e abusiva, vejamos: 

É direito do consumidor 

 

a) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos;  

b) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas à liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

c) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  

d) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços. (CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR, artigo 6°). 

 

No que se refere à aquisição de bens e serviços e nas relações de consumo, deverá 

cada produto ou serviço, conter as suas relativas especificações, informações sobre sua total 

procedência, qualidade e a quantidade, orientações quanto ao modo de seu uso e ao seu 

consumo, informações no que diz respeito às normas sanitárias, sendo sempre verificado o 

preço de mercado e se o mesmo respeita aquilo que foi estipulado ou determinado pelo 

fabricante e fornecedor, sendo totalmente especificado de forma clara e totalmente coerente 

ao consumidor. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigos 6° e incisos 30, 31 e 36 

da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

No caso da compra de produtos, cada anúncio deverá conter e estar de acordo com o 

que está sendo ofertado no mercado, de forma para atrair o consumidor ao que realmente está 

sendo ofertado em respeito à “oferta e a procura”, o anúncio deverá sempre estar coerente, 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8078-1990-codigo-de-defesa-do-consumidor.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8078-1990-codigo-de-defesa-do-consumidor.htm
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especificamente ao produto mesmo que seja por preço normal, com desconto ou até mesmo 

com promoções. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigos 6° e incisos 30, 31 e 

36 da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

Toda forma de informação ou publicidade, precisa satisfatoriamente ser veiculado, 

por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação aos produtos ou serviços 

oferecidos, obrigando o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integrar o contrato 

que vier a ser celebrado entre as partes. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigo 

30) 

A oferta e apresentação dos produtos ou serviços devem garantir informações sempre 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa clara sobre as suas características, 

quantidade, qualidades, composição, preço, garantia origem e prazo de validade, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

A publicidade deve ser veiculada de uma forma clara, fácil e imediatamente, de um 

modo que o consumidor consiga a identificar como tal. O fornecedor, na publicidade de seus 

produtos ou serviços, manterem seu poder, para informação dos consumidores interessados, 

os dados fáticos, técnicos e científicos que dão confirmação à mensagem. (CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, artigo 36). 

O consumidor não pode ser instigado ao engano pelo fornecedor não só em relação à 

compra do produto ou serviço, mas também, principalmente no que está sendo publicado, em 

sua publicidade e propaganda. Cada item ou produto devem estar em total acordo com as 

informações que saem de fábrica e chegam aos seus distribuidores e vão para o comércio e 

depois são vendidos ao consumidor final, o que a origem dos produtos, especificações, 

detalhes em relação à quantidade, qualidades, conteúdo e até mesmo as embalagens, devem 

estar em conformidade ao produto que foi produzido para que não comprometam a segurança, 

o bem estar, a saúde do consumidor. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigos 6° 

e incisos 30, 31 e 36 da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

Caso o fornecedor venha a publicar alguma informação que esteja em desacordo com 

a característica ou informação sobre o produto ou serviço e que venha a levar ao consumidor a 

erro, estará sujeito a ter que reparar o dano causado, tendo em vista o vício existente, em 

razão da publicidade enganosa ou abusiva ocorrida, o que de fato infringe a proteção aos 

direitos básicos do consumidor em relação à conduta delituosa praticada contra o mesmo. 

A propaganda enganosa e abusiva é proibida pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, e é considerado um ato ilícito civil e penal, ensejando ao causador do dano o 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8078-1990-codigo-de-defesa-do-consumidor.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8078-1990-codigo-de-defesa-do-consumidor.htm
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dever de reparação ao consumidor e também ao cumprimento da responsabilidade criminal 

que estiver evidenciada aos fatos na prática da publicidade enganosa ou abusiva. 

Os direitos do consumidor são direitos totalmente universais e devem ser respeitados 

no que se referem a sua segurança, saúde e a vida no que se refere às relações de consumo 

protegidas e amparadas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. (CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, artigos 6° e incisos 30, 31 e 36 da Lei 8.078/1990 – Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor). 

 

4.2 - OS MEIOS DE DEFESA CONTRA AS AÇÕES DE DESONESTIDADE E ABUSO 

PRATICADAS PELO FORNECEDOR 

 

O fornecedor, como a parte mais vulnerável da relação deve defender-se dos abusos 

e desonestidades em qualquer situação provocada pelo fornecedor, principalmente com 

relação à propaganda e publicidade abusiva ou enganosa. O Código de Defesa do fornecedor 

veda qualquer meio de execução ou promoção de publicidade enganosa ou abusiva e prevê 

pena ou sanção administrativa de três meses a um ano e multa para quem incidir na prática. O 

modo ideal é aquele em que toda publicidade seja clara o suficiente para que o consumidor 

possa identificá-la facilmente. (NERY JUNIOR, 1999, página 184). 

O fornecedor deve dispor de informações técnicas e científicas para provar a 

veracidade da propaganda e deve cumprir tudo o que for anunciado. As informações da 

propaganda fazem parte do contrato estipulado entre as partes. A propaganda enganosa 

contém informações falsas sobre o produto ou serviço prestado, quanto a sua característica, 

quantidade, origem e preço. (NERY JUNIOR, 1999, página 184). 

E pode-se considerar a prática abusiva quando esta gera discriminação, provoque 

violência, explore o medo e a superstição das pessoas, aproveita da falta de conhecimento das 

crianças, desrespeita os valores ambientais e induz a um comportamento prejudicial á saúde e 

a segurança. (NERY JUNIOR, 1999, página 184). 

Não devemos esquecer também da proteção contratual, esta que, uma vez que o 

Código de Defesa do Consumidor garante a igualdade nas contratações, possibilita 

modificação ou cancelamento de cláusulas contratuais desproporcionais, que provoquem 

desequilíbrio entre a parte consumidora e a fornecedora.  

Para não correr o risco de ser vítima de publicidade enganosa ou abusiva, o 

consumidor deve sempre estar ciente de que tudo o que for anunciado deve ser cumprido, 

exatamente da maneira prometida, lembrando também que as informações da propaganda 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8078-1990-codigo-de-defesa-do-consumidor.htm
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fazem parte do contrato. Por isso, no caso de sentir-se lesado por conta de algum anúncio ou 

propaganda, o consumidor deve e pode procurar a empresa e juntos analisarem a situação. 

Caso o problema não seja resolvido, é preciso entrar em contato com um órgão de defesa do 

consumidor ou Juizado Especial Cível para tentar resolver a situação. 

(http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/ 

acessado em 26 de Outubro de 2018). 

 

4.3 – O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VEM PARA GARANTIR OS 

DIREITOS HUMANOS CONTRA A PUBLICIDADE ABUSIVA E ENGANOSA 

 

Não é difícil ouvir cada dia mais se falar em direitos humanos, uma vez, que este esta 

cada vez mais presente em nosso dia a dia. 

Os direitos e garantias fundamentais cada dia mais ganham força com o apoio dos 

Direitos Humanos, estes que são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição e que visam garantir que sejam cumpridos todos os requisitos e garantias 

fundamentais, e os maiores ganhadores com isso são os consumidores. É proibida toda e 

qualquer publicidade enganosa ou abusiva. (https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/ 

acessada em 04 de Outubro de 2018). 

Desta forma, fazer publicidade e propaganda abusiva, falsa ou enganosa sobre os 

requisitos elencados pelos dispositivos, independentemente do resultado prático que tal 

afirmação possa acarretar, já da certo e total ensejo à punição do fornecedor ou responsável, 

mesmo porque se trata, apesar de delito que se materialize pela mensagem publicitária ou 

oferta, de delito instantâneo e de perigo, dada a sua manifesta potencialidade de dano à vida, 

saúde, segurança e economia de um sem número de receptadores-alvos das mensagens 

veiculadas pelos mais variados meios de comunicação de massa que se possa imaginar. 

(https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/ acessada em 04 de Outubro de 2018). 

É certo que o art. 171 do Código Penal fala em obtenção de vantagem ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo-se ou mantendo-se alguém em erro mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento, podendo assim, colocar a publicidade enganosa como um 

dos meios fraudulentos. Não podemos esquecer a importância da publicidade, uma vez que, a 

publicidade pode, de fato, ser considerado um dos símbolos mais importantes e adequado da 

sociedade moderna, sendo este um dos meios mais importantes na hora da oferta e anuncio do 

item oferecido. (CÓDIGO PENAL, artigo 171). 

http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
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Desta forma, como decorrência de sua importância no mercado, surge a necessidade 

de que o fenômeno publicitário seja observado pelo Direito, a fim de garantir os direitos e 

garantias do consumidor, a fim de notadamente garantir a perspectiva da proteção do 

consumidor, sendo sempre o fornecedor a parte mais vulnerável da relação jurídica de 

consumo.(http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17715 

Como se sabe, tudo e todos têm seus direitos e deveres, com a publicidade não é 

diferente, porém, não há um dever legal, imposto ao fornecedor de anunciar seus produtos e 

serviços. O que existe, é uma obrigação de informar claramente o consumidor, nos termos do 

art. 31, só que esta informação não precisa ser cumprida através de mensagens publicitárias 

(stricto sensu). Diante disto, o Código não obriga o fornecedor anunciar, a publicidade, então, 

não sendo dever, é direito exercitável à conta e risco do fornecedor anunciante. (CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, artigo 31). 

Salienta Bittar, “portanto que aquele que resolve fazer uso de publicidade traz para 

si, de imediato, a obrigação de fazê-lo respeitando os princípios do Código, e se há 

comunicação, já que ninguém nega seja a publicidade modalidade desta, a lei estabelece 

requisitos negativos (publicidade enganosa comissiva) e positivos (publicidade enganosa 

omissiva) a serem cumpridos”. (BITTAR, 1981). 

 Nenhuma atividade humana esta isenta de controle. A publicidade não é exceção à 

regra. A grande discussão em torno da matéria nada tem a ver com ideia de controle em si da 

publicidade. Ninguém põe em dúvida a necessidade de sua disciplina. A contenda resume-se 

na escolha do sujeito a quem caberá exercer a tarefa disciplinar. O controle é mais da 

publicidade do que propriamente do anuncio. O objetivo maior é o regramento da atividade e 

não do ato. Este só é atingido à medida que integra aquela. E, acrescente-se o controle não é 

exercido de maneira isolada sobre a atividade publicitária. Insere-se em um contexto mais 

amplo de disciplina da atividade produtiva e comercial. (CASSOTTANA, 1982, página 410). 

 A liberdade da atividade publicitária não pode, de fato, colidir com certos 

necessários de ordem superior que se sobrepõem as intenções promocionais das empresas. O 

Direito, então, cria com o intuito de proteger o consumidor na sua dupla face existente, 

organismos de controle para tais irregularidades publicitárias. 

htp://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/51484.pdf acessado em 20 de Outubro de 2018). 

Portanto, a publicidade abusiva é distinta de enganosa, pois aquela pode manifestar-

se na ausência desta, e nem por isso, deixa de ser prejudicial ao consumidor e ao mercado 

como um todo. Uma conseqüência que se extrai daí é que uma publicidade, mesmo que 

totalmente falsa, podem ainda assim ser proibida. (http://www.ambito-

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/51484.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909
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juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909 acessado em 26 de 

Outubro de 2018). 

Desta forma, fica claro que direitos e garantias fundamentais, bem como os Direitos 

Humanos devem ser respeitados por consumidor e por fornecedor, ou seja, por um todo, uma 

vez que a falta dessas precauções gera prejuízos não somente a quem recebe, mas sim a quem 

faz. (CASSOTTANA, 1982, página 410) 
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CAPÍTULO V - A RESPONSABILIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS. 

 

Não é novidade na nossa atual situação, que os profissionais de publicidade, lutam 

até o ultimo momento contra a regulamentação que é feita pelo Estado publicitário.  

Essas agências, comerciantes, empresas, anunciantes e vários outros, oferecem cada 

qual a sua forma essa resistência, tentando assim, o anunciante a eximir-se da sua 

responsabilidade, a tal ponto que buscam o direito, desprezando os prejuízos que possam vir a 

causar ao consumidor, alegando liberdade de pensamento e escolha (PASQUALOTTO, 1997, 

Página 64). 

De acordo com o autor Jacobina as empresas no exterior buscam-se unir-se para 

tornar aliados: “Na maioria dos países as empresas aliadas estão se unindo com o objetivo de 

auto regulamentar o trabalho publicitário, incluindo principalmente seus conselhos de 

ética.”(JACOBINA, 1996, página 29). 

No Brasil, empresas publicitárias da varias regiões se uniram para formar o CONAR 

(Conselho Nacional de Autor regulamentação Publicitária), criado pela Lei n°4.680/1965, e 

no Decreto n° 57.690/1966. Essa livre iniciativa é contemplada na Constituição Federal a 

cláusula pétrea proteção constitucional de livre manifestação de liberdade de expressão como 

regra ética e moral desde que não extrapole de não desvalorizar, corromper-se por notícias 

inverídicas e até de fontes duvidosas. (LEI n°4.680/1965, e no DECRETO n° 57.690/1966) 

Esse conselho de ética do órgão CONAR baseia-se pelo código Brasileiro de 

regulamentação Publicitária, do ano de 1965, de acordo com o Código rege-se pelos 

princípios gerais: a) Respeitabilidade, b) Decência, c) Honestidade, d) Medo, Superstição, 

Violência, e) Identificação Publicitária, f) Propaganda Comparativa, g) Segurança e 

Acidentes, h) Proteção da Intimidade, i) Poluição e Ecologia, j) Crianças e Jovens, l) Direito 

Autoral e Plágio. Esses princípios gerais podem ser conferidos direto no sítio do CONAR. 

Neste mesmo dispositivo é determinado que caso fosse demonstrado alguma 

infração, o responsável deverá e será punido com recomendações de alteração e possível 

correção do anúncio, advertências, recomendações de sustação da veiculação e possível 

divulgação da posição do órgão competente, o CONAR. (CÓDIGO BRASILEIRO DE 

REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA, 1965) 

Conforme explica Adalberto Pasqualotto: “Uma vez que o CONAR é o responsável 

pela iniciativa privada, este não tem poder coativo, sendo provocado pelo Poder Judiciário 

para prestar informações, em virtude de Publicidade Abusiva ou Enganosa, sendo a resposta 
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automática de que ele funciona apenas como consultoria para um anunciante ou uma 

agência”. (PASQUALOTTO, 1997, página 69). 

 

Para esclarecimento, o autor Adalberto Pasqualotto, nos traz exemplos concretos: 

 

Atualmente, as atenções estão voltadas para o Canadá, onde a suprema corte 

daquele país encontra-se às vésperas de julgar causa que envolve proibição 

de publicidade de tabaco na província de Quebec, já decidida, contra 

indústria fumageira interessada, na corte provincial. Segundo Nicole 

L´Heureux, tanto a carta canadense quanto a quebequense protegem a 

liberdade comercial, sendo necessária a submissão ao judiciário de qualquer 

restrição legal de direito de liberdade. Tratando-se se liberdade comercial, 

porém, as cortes canadenses são menos exigentes, não substituindo a sua 

interpretação pela do governo, apenas contendo-se em exigir a demonstração 

de um interesse jurídico que justifique a limitação. (PASQUALOTTO, 1997, 

página 64). 

 

Podemos concluir então, que a liberdade de expressão é cláusula pétrea, artigo 60, 

inciso IV da CF/88 sem dúvida é um direito constitucional: 

 

Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

 

No entanto, é preciso deixar bem claro que no nosso ordenamento brasileiro, 

principalmente a fins de direito comercial, que qualquer efeito nocivo de caráter material ou 

moral, deverá recair sobre a sua devida responsabilidade. 

Podemos então concluir, que a publicidade abusiva ou enganosa dá margem à 

responsabilidade civil, administrativa e penal do fornecedor. 

 

5.1 – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Os meios de publicidades abusivas ou enganosas sofrem o devido controle 

administrativo, não só dos órgãos regulamentadores, mais também dos órgãos públicos, que 

garantem a ampla e total defesa do consumidor, por força do previsto no artigo 55 a 60 do 

Código de Defesa do Consumidor, estes que tratam das sansões administrativas. (CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigo 55 a 60). 

A União, Estados e Municípios, através do CONAR, (órgão fiscalizador) é que vão 

fiscalizar e controlar os meios de publicidade de produtos, serviços, sendo com interesses na 
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preservação da vida, segurança, saúde, bem estar e informação do consumidor, que segundo a 

autora Arruda Alvim: 

A contrapropaganda, como exemplo de sanção, é o anúncio imposto pela 

autoridade competente, após processo administrativo, nas mesmas 

dimensões em que foi propalado o anúncio enganoso, à custa do infrator, 

com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. (ALVIM, 

1995, página 208). 

 

Segundo o Autor Said Yussef: “Trata-se de veiculação de outra publicidade para 

sanar os malefícios causados pela publicidade originária, objetivando impedir a persuasão da 

publicidade enganosa e abusiva, mesmo após a retirada da veiculação do meio de 

comunicação. Em suma o § 2° do artigo 60 do Código de Defesa do Consumidor.” (CAHALI, 

2003, página 1212). 

De acordo com a jurista Grinover: 

 

O fornecedor, às suas expensas, informa corretamente ao consumidor, no 

mesmo veiculo de comunicação utilizada e com as mesmas características 

empregadas, no que se refere à duração, espaço, local e horário, desfazendo 

os erros do anuncio original. (GRINOVER, 1995, Página 303). 

 

Somente será propagada a propaganda com o aviso da prevenção dos consumidores a 

respeito do produto, é que o fornecedor fica eximido de sua responsabilidade de vinculação, 

conforme Walter Ceneviva relata: 

 

Contrapropaganda na relação de consumo corresponde ao oposto da 

divulgação publicitária, pois destinada a desfazer efeitos perniciosos 

detectados e apenados na forma do CDC, punição imponível ao fornecedor 

de bens e serviços, consistente na divulgação publicitária esclarecedora do 

engano ou do abuso cometidos na publicidade precedente do mesmo 

fornecedor, a imposição de contrapropaganda, custeada pelo infrator, será 

cominada (artigo 62) quando incorrer na prática de publicidade enganosa ou 

abusiva. Quer a divulgação do anúncio, capaz de satisfazer a finalidade 

indicada seja feita em jornais e revistas, quer seja pela mídia eletrônica, seu 

custeio estará sempre a cargo do fornecedor (o fabricante, mesmo destinado 

o produto ao destinatário final, pode ser sujeito passivo da obrigação). 

(CENEVIVA, 1991, página 132). 

 

Registra-se aqui, o erro quando se empregou a expressão contrapropaganda (art. 56, 

XII, do Código de Defesa do Consumidor), em vez de contra publicidade, já que, conforme 

exposto no inciso da monografia, o termo publicidade é o mais adequado para fazer referência 

ao incentivo para a aquisição de produtos e serviços. (PASQUALOTTO. 1997, Página 25). 
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Já por outro lado, podemos observar que o CONAR atende a denúncias de 

consumidores e de autoridades de órgãos e o seu Conselho se reúne para poder julgar, 

garantindo assim amplo e total direito de defesa ao acusado sendo assim o CONAR faz a 

recomendação diretamente aos veículos de comunicação a suspensão do meio de propaganda 

ou da correção da mesma, podendo assim, advertir ao anunciante e agência propagadora da 

mesma, sendo até capaz de advertir ou adotar medidas liminares de sustação no intervalo de 

algumas horas a partir do momento em que este toma conhecimento da denúncia, assim, 

impedindo que os meios de publicidade abusiva e enganosa possam vir a causar 

constrangimentos aos consumidores ou empresas consumidoras. (Disponível em: 

http://www.conar.org.br/html/quem/historia.htm. Acesso em: 26 de Setembro de 2018) 

 

5.2  – RESPONSABILIDADE PENAL 

Em se tratando de sanções penais cabíveis, vale ressaltar os artigos do código de defesa do 

consumidor: 

 

Artº- 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou 

periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou 

publicidade: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

§1°- Incorrerá na mesma pena quem deixar de alertar, mediante 

recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser 

prestado. 

§ 2°- Se o crime é culposo: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

 

Podemos citar também: 

 

Art. 66º- Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante 

sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, 

desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

§ 1º- Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

§ 2º- Se o crime é culposo; 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

 

Ainda: 

 

Art. 67º- Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser 

enganosa ou abusiva: 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Parágrafo único. (Vetado). 
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Ainda: 

Art. 68º- Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a 

sua saúde ou segurança: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa: 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 69º- Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

base à publicidade: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

 

Pode-se verificar que para as penas para quem infringir a lei, serão aplicadas as 

seguintes punições: 

Omissão ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas 

embalagens, invólucros ou publicidade sendo estas passíveis de detenção de seis meses a dois 

anos e multa. 

Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir a informação relevante sobre a 

natureza, característica, qualidade, segurança, quantidade, durabilidade, desempenho, preço e 

a garantia dos produtos e serviços, sendo estes passíveis de detenção de três meses a um ano e 

multa; 

Como promover a publicidade que sabe ou deveria saber, ser capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a saúde ou segurança, estas 

sendo passíveis de detenção de seis meses a dois anos e multa; 

Deixar de organizar dados fáticos, técnicos ou científicos que dão base à publicidade, 

sendo estas passíveis de pena de detenção de um a seis meses, ou multa; 

Todos os exemplos acima citados são passíveis de ação pública incondicionada e 

pena de detenção e multa, todos variáveis conforme cada caso. 

De acordo com a lei 8.137/1990, em seu capítulo II, artigo 7° também define crimes 

contra as relações de consumo existentes: 

 

Art. 7°- Constitui crime contra as relações de consumo: 

I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados 

os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou 

revendedores; 

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, 

especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições 

legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; 

III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los 

ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de 

qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço 

estabelecido para o demais mais alto custo; 

IV - fraudar preços por meio de: 
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a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais 

como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, 

descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; 

b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em 

conjunto; 

c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado; 

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços; 

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante 

a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais; 

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda 

comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de 

especulação; 

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou 

afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, 

utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 

publicitária; 

VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o 

fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros; 

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer 

forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao 

consumo; 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade 

culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à 

quinta parte. 

 

Segundo o artigo citado da lei, pode-se afirmar que os direitos previstos neste código 

não podem afastar os outros previstos ou decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, de regimento ou legislação interno ordinário, de 

normas expedidas pelas autoridades competentes, bem como dos que venham a derivar dos 

princípios gerais do direito, analogias, costumes e eqüidade. Estabelecendo ainda que esse 

artigo, caso tenha mais de um autor que venha a praticar a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

 

5.3 – RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Além da responsabilidade Penal, o Código de Defesa do Consumidor também impõe 

a responsabilidade civil aos propagadores da propaganda abusiva e enganosa, uma vez que a 

responsabilidade civil se origina de um efeito vinculativo da publicidade, isso é o que vem no 

artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor (CAHALI, 2003, página 1205). 

O Código de Defesa do Consumidor atribui à publicidade uma natureza jurídica 

contratual, sendo que no momento do consumidor toma conhecimento da oferta por via da 

publicidade, essa tem o efeito vinculativo, a nesse instante em que este manifesta o interesse 
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no aceite do produto, a oferta passa então a ser um contrato, mesmo que haja um documento 

assinado entre as partes relacionadas, e neste não conste discriminadamente o trazido na 

publicidade, se tornando assim o anunciado um novo instrumento contratual, podendo, assim 

como qualquer outro modo de negócio jurídico unilateral, ser revogado, nos limites da lei, 

extinguindo o completo vínculo obrigacional, conforme mencionados no artigo 30 e 35 do 

Código de defesa do consumidor: 

 
Art. 30º- Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a 

fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. 

 

Art. 35º- Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à 

oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, 

alternativamente e à sua livre escolha. 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade;  

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

 

Nas palavras do autor Adalberto Pasqualotto: “Quando a mensagem publicitária é 

veiculadora de oferta, pode ser assemelhada a uma declaração unilateral de vontade, porque 

a lei obrigou o ofertante ao cumprimento”. 

De acordo com Claudia Marques: 

 

No direito brasileiro, a oferta ou proposta é a declaração inicial da vontade 

direcionada à realização de um contrato (...). A oferta ou proposta é 

obrigatória, tem força vinculante em relação a quem formula, devendo ser 

mantida por certo tempo. Basta, pois o consentimento (aceitação) do outro 

parceiro contratual e estará concluído o contrato (...). Se na visão tradicional 

a oferta já é um fator criador de vínculos, na visão do CDC este poder de 

vinculação (Bindung), desta declaração negocial, destinada ao consumo, é 

multiplicado (...).” O artigo 30, ao ampliar a noção de oferta e ao afirmar que 

as informações dadas integram o futuro contrato, revoluciona a ideia de 

invitatio ad offerendum. Agora qualquer informação ou publicidade 

veiculada que precisar, por exemplo, os elementos essenciais da compra e 

venda: res (objeto) e pretium (preço) serão consideradas como uma oferta 

vinculante, faltando apenas à aceitação (consensus) do consumidor ou 

consumidores em número indeterminado (...). É o princípio da transparência 

nas relações de consumo, mesmo nessa fase anterior ao fechamento do 

negócio, exigindo veracidade nas informações que são transmitidas aos 

consumidores. A nova noção de oferta instituída pelo CDC nada mais é, 

portanto, que um instrumento para assegurar uma maior lealdade, uma maior 

veracidade das informações fornecidas ao consumidor. (MARQUES, 1999, 

página 208). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603696/art-30-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603397/art-35-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603359/art-35-inc-i-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603318/art-35-inc-ii-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603278/art-35-inc-iii-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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O código de defesa do consumidor dá total ensejo à execução específica, conforme 

mencionado nos artigos 35, I e 84 § 1° do Código de Defesa do Consumidor, onde 

exemplifica que consistindo a opção exclusiva do consumidor a relação jurídica das perdas e 

danos, pode-se concluir então a respeito da polemica, de que a publicidade gera efeito 

independente do efeito da mensagem, sendo esta considerada como uma fonte de total 

obrigação jurídica. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, artigos 35 e 84) 

Mas vale deixar bem claro que não precisamos interpretar o artigo 30 do Código de 

Defesa do Consumidor com a absoluta rigorosidade gramatical, ou com extrema exatidão 

formal, pois o simples fato de exagerar ao fazer a divulgação dos seus produtos ou serviços 

não irá obrigar ao fornecedor, e as expressões usadas como exagero como, por exemplo: “a 

mais gostosa”, “a melhor”, “a mais bonita”, “a mais barata”, “a maior”, estas apenas visam 

uma conotação qualitativa ao produto. Não há obrigação até por uma questão de bom senso. 

Nada mais é do que um mero exagero. (CHAISE, 2001, página 17). 

Também é isenta a responsabilidade quando o exagero se dá pelo aumento do 

anúncio publicitário, os famosos puffings, onde o conteúdo se dá pelo aumento e pelo 

fantasioso retrate com nitidez absurda. O importante é que não haja objetivo de ludibriar o 

consumidor com propagandas e mensagens que levem o consumidor ao engano, de modo que 

possa trazer danos ilusórios ao mesmo. (CHAISE, 2001, página 17) 

 

5.4 – RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

 

Pelo código de defesa do consumidor, se o fornecedor se recusar ao cumprimento da 

oferta, que foi anunciada unilateralmente pelo fornecedor, este visando apenas seus interesses 

e lucros empresariais, o consumidor poderá, por sua livre escolha exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, conforme artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à 

oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente 

e à sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

 



33 
 

As regras que estão estipuladas no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, 

traduzem em resguardar a boa-fé do consumidor, assegurando o cumprimento da palavra pelo 

proponente. (Pasqualotto, 1997, Página 106). 

Também, por outro lado quando um produto for utilizado da maneira incorreta e 

ocasionar danos ao consumidor, estes provenientes de omissões na informação, o fornecedor 

responsável pela omissão e pelo dano é determinado a reparar, arcando com o prejuízo.Esta 

obrigação de reparação será determinada através de pressupostos como o fato gerador, o dano, 

o nexo de causalidade, ambos acrescidos com o devido fundamento, conforme entende 

Pasqualotto, que refere ao risco absoluto, sendo em algumas hipóteses aos danos nucleares e 

ao risco moderado em outras, como o defeito do produto, por exemplo:  

 

No risco absoluto, basta o exercício da atividade propiciadora do dano. No 

risco moderado, não só a atividade perigosa é lícita, com o advento do dano 

em algumas circunstâncias é tolerado (inexistência do débito). A obrigação 

de indenizar deriva então de outro fator, abaixo do risco, mas acima da 

culpa, qual seja nos acidentes de consumo, o defeito do produto ou serviço. 

(Pasqualotto, 1997, Página 170). 

 

O atual código de defesa do consumidor estabelece uma responsabilidade solidária, 

ou seja, o consumidor lesado pode reclamar tanto perante o fabricante do produto, quanto ao 

fornecedor, sendo facultado a estes o direito de regresso contra o verdadeiro responsável pelo 

dano causado, facilitando assim, o amplo e total acesso do consumidor à justiça, a fim de que 

suas vontades sejam obtidas mais facilmente. 

O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor adotou o sistema na forma do qual 

se estabelece o ônus da prova admitindo assim, de que a publicidade quando não é falsa 

incumbe aos vinculadores, e não aos destinatários finais, estabelecendo assim, facilidades na 

defesa em juízo dos interesses dos consumidores lesados pelas mensagens e propagandas 

enganosas ou abusivas:  

 

Art. 38º- O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. 

 

Com esse artigo, além de punir os fornecedores, veio para proteger o consumidor, ou 

seja, o mais vulnerável dessa relação jurídica, já que o consumidor sempre terá dificuldade em 

provar a falsidade ou omissão do anunciante, ao divulgar a mensagem publicitária por ele 

recebida pelo fornecedor, igualando assim as partes desiguais, para criar harmonia no 
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mercado de consumo, com o objetivo de haver mais veracidade e mais correção na oferta do 

produto anunciado, assim, se tratando de informações meramente divulgadas entre qualquer 

uma das formas de oferta, tem que prevalecer o princípio da responsabilidade, entre o 

fornecedor para o consumidor, sobre a oferta e a publicidade, conforme previsto no artigo 30 

do Código de Defesa do Consumidor:  

 

Art. 30º- Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular 

ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

 

Esse princípio da responsabilidade vem para comprovar o reconhecimento pelo 

Direito do poder da influência, nos instrumentos de informações nas decisões dos 

consumidores, sendo esta a obrigação que tem o fornecedor de trazer em seu poder os devidos 

e comprovados dados fáticos, científicos e técnicos, estas que darão confirmação à mensagem, 

sendo estes previstos no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 36º- 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. 

 

Sendo assim, a melhor e mais correta maneira de preservar os direitos, caso necessite 

de provas os meios alegados, provando a inocência na propaganda e publicidade abusiva e 

enganosa, sendo assim, o consumidor obrigado a provar que a propaganda e mensagem nela 

transmitida foram enganosas ou abusivas, e o anunciante será obrigado a provar que seu 

anúncio ou mensagem eram verídicos. 

Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova é obrigatória, sendo previsto no artigo 

38 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 38º- O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. 

 

Vale ressaltar ainda, que para se preservar a integridade dos valores protegidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor, que além do princípio previsto para a responsabilidade do 

anunciante à oferta, podemos entender que é necessário estender a responsabilidade pela 

atitude da propaganda abusiva e enganosa, sendo qualquer punição prevista também válida 
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para aquelas pessoas que para ela contribuíram, de forma clara e decisiva para a realização da 

divulgação da mensagem, mesmo que este só tenha contribuído de modo a receber vantagem 

econômica, patrimonial ou extra patrimonial. (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

artigo 38) 

 

5.5 – RESPONSABILIDADE DAS AGENCIAS VINCULADORAS DE PUBLICIDADE 

 

Na doutrina podemos verificar que além de o fornecedor ter essa responsabilidade, 

esta também se estende para as agências vinculadoras da propaganda, confirmando assim, que 

estas entidades, são também comandadas pelo anunciante.  Estas que dão total característica 

na hora da mensagem ou propaganda que venha a enganar o consumidor de forma ilícita. 

Essa corrente, de forma mais sensata, também defende a ideia de que as agências 

publicitárias têm de verificar as informações contidas no material fornecido pelo anunciante. 

“As agências, pessoas jurídicas contratadas para fazer publicidade, devem garantir que não 

haja quaisquer equívocos relativos às informações contidas na linguagem publicitária que 

poderão gerar dúvidas quanto à intenção lesiva”. (GUIMARÃES, 2001, Página 152). 

Entre os conhecidos doutrinadores, Benjamin ressalta: “o quantum de 

responsabilidade da agência é maior nos casos de abusividade. Esta, em verdade, nasce quase 

sempre, no seio da própria agência” (HERMAN, 1995, página 314). 

Por outro lado, há doutrinadores que criticam esse posicionamento, defendendo a 

responsabilidade das agências de publicidade por eventual publicidade abusiva e enganosa, 

pois elas apenas realizam uma atividade sob a supervisão e a aprovação do anunciante. 

(COELHO, 1994, Página 162). 

O próprio sistema do Código de Defesa do Consumidor desconsidera os problemas 

da cadeia de produção da publicidade e concentra-se no consumo e nos consumidores. 

(MARQUES, 2002, Página 351). 

Neste meio é aceitável demonstrar a ampla e total importância da publicidade no 

ramo do direito, importância esta que vislumbra em diversos aspectos distintos quanto à 

circulação da incorreta informação. Por um lado afeta aos consumidores que são lesados pelos 

vícios e defeitos de informação, e por outro a concorrência que também é atingida por práticas 

de concorrência desleal. A coletividade ainda pode sofrer conseqüências nefastas de uma 

publicidade ilícita. Por fim, o próprio anunciante pode ser prejudicado quando patrocina 

campanha eivada de ilicitude, mas que não desejava, confiando plenamente no profissional ou 
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agência publicitária que contratara. (http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-

codigo-de-defesa-do-consumidor/ acessado em 26 de Outubro de 2018) 

Atente-se que a responsabilidade da agência de publicidade em relação ao seu cliente 

(anunciante/fornecedor) ocorre dentro da esfera civil, fora, no entanto, do microssistema 

consumerista há ainda quem defenda a responsabilidade do veículo de comunicação 

(LISBOA, 2000, Página 260). 

A publicidade, portanto, deve ser praticada sob a égide tanto da defesa dos 

consumidores, como pelo princípio da livre concorrência, e demais princípios da ordem 

econômica, exercendo uma função social, conforme mencionado no artigo 170 da 

Constituição Federal. 

 

5.6 - A RESPONSABILIDADE DAS CELEBRIDADES 

 

Por outro lado, o raciocínio utilizado na tese que exclui a responsabilidade das 

agências publicitárias não se aplica aos casos em que o produto ou serviço é veiculado pelo 

apresentador em um programa ou um ator famoso. Nessas hipóteses, eles estão divulgando 

um produto ou serviço diretamente ao consumidor. São eles próprios que, aproveitando-se do 

carisma ou da confiabilidade que eles têm com o público, oferecem o produto ou serviço e, 

como conseqüência, cria expectativas no receptor da mensagem, que deve ser protegido. 

(PASQUALOTTO, 1997, Página 28). 

Pode-se analisar também as propagandas apresentadas pelos apresentadores e atores 

famosos, que no meio da circulação das mensagens e propagandas publicitárias, tornam a 

comunicação social de massa inegável, tornando estas importantes na difusão do consumismo, 

através do meio em que fazem estas circularem.  

Não se pode simplesmente negar os efeitos causados pelos apresentadores e atores no 

meio de comunicação social de massa, como bem coloca o autor Paulo Otero: “A ideia de que 

uma imagem vale mais do que mil palavras nunca foi tão verdadeira”. (OTERO, 2001, página 

199). 

Na sua maior parte da população brasileira, esta que possui baixo grau de instrução 

pode afirmar com toda convicção que o espectador da oferta é muito mais iludido pelos 

apresentadores e atores do que pela propaganda e mensagem em si, pois podemos confirmar 

com toda certeza que a maioria dos consumidores adquire um produto ou serviço por 

influência do transmissor da mensagem transmitida, que na maioria das vezes passam através 

delas grande credibilidade ao produto. (OTERO, 2001, página 199). 

http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/
http://estadodedireito.com.br/publicidade-e-oferta-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/
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Entretanto, quando estes vinculam a imagem ou anúncio do produto, mesmo que não 

estejam visando apenas lucro, ou até mesmo se eles se preocuparem com a qualidade do 

produto anunciado, ainda assim, eles transmitem a imagem de pessoas que garantem a 

qualidade desse produto, e tendo em vista a credibilidade que passam ao consumidor, de 

imediato eles passam esse crédito para o anúncio, fazendo assim os consumidores se tornarem 

mais confiáveis, pela qualidade e garantia declarada pelo propagador da mensagem e anúncio 

apresentado. (GILLMAN, 2007) 

Nesse caso, as pessoas que transmitem através da sua imagem confiança, tornam-se 

verdadeiros parceiros do fornecedor, pois estes possuem grande influência na propagação da 

mensagem veiculada, propagando assim o anúncio do anunciante. 

Vale ressaltar ainda, que existe uma distinção muito forte entre a imagem das 

celebridades e a personagem, pois quando o personagem fala sobre o produto, juridicamente 

não se pode cair essa responsabilidade sobre a pessoa. 

Pode-se questionar se existiria realmente essa possibilidade dos apresentadores e 

atores terem o dever de controlar previamente o conteúdo da mensagem publicitária 

divulgada, tendo em vista que a publicidade não é a manifestação de opinião ou pensamento, 

e sim um momento da atividade econômica produtiva da empresa e do apresentador ou ator 

famoso. (GRINOVER, 1995, Página 250). 

Porém, por outro lado, se o a celebridade tem conhecimento de que o produto 

anunciado realmente é bom, este deveria optar por não participar do anúncio, ou considerar 

esta hipótese, já que sua imagem estará vinculada a imagem ao produto. 

Contudo, não seria racional uma sociedade que garante o direito à liberdade de 

expressão ficar impossibilitada de interrogar os envolvidos a respeito das finalidades 

objetivas, dos meios adotados, enfim, sobre a repercussão da sua ação. O direito à liberdade 

de expressão é uma conseqüência direta da dignidade da pessoa humana e toda manifestação 

do pensamento tem que ser verdadeira íntegra e não pode ficar indiferente aos valores 

humanos. Vale ressaltar que deve ser imputado aos apresentadores de programas e atores um 

dever de apreciação da veracidade das informações levando em consideração a diligência do 

homem médio. (GUIMARÃES, 2001, Página 152). 

Como o consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação, sempre tendo 

dificuldades em obter provas para esses casos, também deve ser aplicada a regra da inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: 
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Art. 6º- São direitos básicos do consumidor: 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; 

 

Ou seja, o responsável pela propaganda também devem comprovar que não houve a 

negligência e imprudência da parte deles no momento em que afirmaram sobre as 

características e qualidade do produto ou serviço. 

Por fim podemos entender que os apresentadores ou atores que usam sua imagem 

para propagar o anúncio, podem vir a ser responsabilizados, ainda que subjetivamente, como 

previsto no Código Civil/2002, mais precisamente no artigo 186: 

 

Art. 186º- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Ou ainda no artigo 14 § 4° do Código de Defesa do Consumidor, este pela circulação 

da prática abusiva ou enganosa, quando causarem danos aos consumidores, recaindo sobre 

estes o ônus da prova: 

 
Art. 14º- O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 4°- A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. 

 

Todas as regras que são estabelecidas no sistema do código de defesa do 

consumidor  e são direcionadas para o fornecedor de serviços  devem ser sobrepostas  ao 

fornecedor inserido na Rede.  É indispensável e jurisprudencial que, em uma interpretação 

correta do artigo citado, não pode o prestador de serviços ser excluído do sistema legal de 

proteção ao consumidor, porque  a própria lei, em vários outros dispositivos,  entra em um 

sistema amplo de proteção ao consumidor.  Essa responsabilização simplesmente subjetiva 

estaria fora da realidade para a qual o Código de defesa do consumidor foi projetado, 

realidade essa claramente vinculada na atmosfera da visão objetiva e moderna. 
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5.7 – A RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO 

 

É no entendimento jurídico do referido diploma mencionado que o direito está 

prescrito conforme relata o autor Daniel Ulhôa: 

 

Diante do artigo 6°, IV, do Código de defesa do consumidor que estabelece 

como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa 

ou abusiva, bem como os olhos postos no parágrafo único do artigo 7° do 

CDC, que prevê a responsabilidade solidária quando a ofensa tiver mais de 

um autor, não há como afastar uma eventual responsabilização do provedor 

de acesso se teve a oportunidade de valorar a ilicitude do conteúdo (no caso 

a enganosidade da publicidade), vez que é responsável pela criação, 

organização e funcionamento do site. (ULHOA, 2003) 

 

Porém, sabemos também que por outro lado, diante da quantidade absurda de 

anúncios transmitidos a todo o momento nos canais de televisão ou rádio, é quase que 

impossível controlar tudo que irá para o ar, ou seja, verificar propaganda por propaganda, 

anúncio por anúncio, para não ter no ar propagandas e anúncios abusivos ou enganosos. Por 

isso, a intenção é eximir a culpa dolosa dos veículos de divulgação, no que diz respeito aos 

materiais de terceiros. Tal princípio está legitimamente definido na nossa constituição, mais 

precisamente em seu artigo 5°, II, onde claramente afirma: 

 

Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; 

 

Enfim, há uma culpabilidade em caso de notificação ou inegável proibição, ou seja, 

se a responsável pela divulgação não tirar a propaganda do ar ao saber que a propaganda é 

ilícita, porém a jurisprudência tem ignorado a responsabilidade dos transmissores da 

publicidade.  
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CONCLUSÃO 

 

É definidamente, sabido e conhecido por todos, que existem os mais complexos e 

variado meios de métodos persuasivos publicitários, executando os métodos mais benéficos, e 

excluindo estes, os que restam podem ser perigosos se usados de maneira incorreta e 

irresponsável. 

Alguns profissionais se aproveitam da falta de conhecimento e inocência das pessoas 

mais vulneráveis diante do mercado, aproveitando assim, a ocasião para vender o seu produto, 

agindo com má-fé e muitas vezes irresponsabilidades diante disso, agindo assim, de forma 

contrária do que está disposta na lei 8.078/90, esta que trata do Código de Direito do 

Consumidor. 

A propaganda e a publicidade são duas armas na mão das indústrias, empresas e 

anunciantes, já que estes usam destes meios, aplicando assim seus métodos perigosos para 

manipular a mente das pessoas. Os anunciantes, as agências publicitárias, veículos de 

comunicação e até mesmo as celebridades que estão envolvidas, na grande parte das vezes 

deixam de respeitar os valores éticos exigidos, e aproveitam para utilizar diversas estratégias, 

apenas pensando na forma de como vender o produto, e na remuneração ou ganhos que 

possam ter, desrespeitando todas as formas que são meramente proibidas perante a lei. 

No entanto, devido a grande demanda de casos de propaganda abusiva e enganosa, 

foi criada a lei 8.078/90, esta que visa proteger a parte mais vulnerável desse contrato. E com 

ela a publicidade passou a ser mais fiscalizada, e os interesses dos consumidores passaram a 

ser mais zelados, pois essa lei se tornou eficiente e de fácil interpretação. 

No âmbito do que envolve a publicidade, ou seja, as considerações do Código, sobre 

a obrigação desse contrato da relação de consumo, a responsabilidade objetiva aos 

fornecedores e até mesmo a tipificação penal dessas condutas realizadas, vieram para impor 

uma obrigação de respeito aos direitos dos consumidores, que são na maioria das vezes a 

parte mais vulnerável a estas práticas abusivas e enganosas.  

A publicidade com certeza influencia grandemente a decisão do consumidor, e por 

isso, ela deve ser usada de forma clara, sadia e inocente pelos divulgadores.  

O anúncio publicitário tem que seguir as normas, não podendo de forma nenhuma 

infringir o artigo 37 da lei supramencionada, bem como os artigos 63 a 69 da mesma lei. Entre 

outras, também existem as regulamentações, estas que vieram para disciplinar à propaganda e 

publicidade, bem como aquelas postas pelo código regulamentador de 1978. 
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O que sempre podemos observar, é que os métodos de publicidade e propaganda 

enganosa ou abusiva, estão sendo cada vez mais utilizadas pelos fornecedores a fim de apenas 

lucrar, estes não se importando se há ou não desconformidades com a lei. Para que o 

consumidor não seja lesado, as medidas administrativas e penais devem ser cada dia mais 

usadas pelo poder judiciário competente, e para isso é necessário sempre a intervenção do 

Ministério Público, a pedido daqueles que se sentirem lesados. 

Muitas vezes o consumidor não tem noção dos seus direitos, e assim não podem 

exigir sua aplicabilidade, e para que estes possam exigir os seus direitos, é basicamente 

necessário que conheçam, a fim de que tenham pelo menos o reconhecimento como 

consumidores. 

Todavia, sempre precisamos ficar atentos do que nos é ofertado, seja através de 

anúncios escritos, seja através de televisivos ou falados. Somente procurando exercer 

plenamente nossa cidadania, estaremos possivelmente preparados para tratar nosso direito a 

nosso respeito e dignidade nessas relações consumeristas. 

Concluindo, podemos afirmar que este é um assunto que não se encerra, pela 

demanda e forma de como os anunciantes usam a criatividade nos anúncios, e 

consequentemente, complexa a atividade do legislador, que começa a ser pretensioso para 

resolver a situação, quando está não oferece enunciação legal taxativa, assim, ensejando 

diversas possibilidades por conta dos operantes do Direito. 
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