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RESUMO 

 
  É sabido e reconhecido unanimemente, sobretudo em países que 

possuem o capitalismo como sistema econômico, que a publicidade, a cada dia, vem 

fazendo parte da vida de todos os cidadãos, independentemente da classe social ou, 

até mesmo, do grau cultural, até por que consumir é um verbo praticado por todos os 

seres humanos, seja para saciar seus anseios e necessidades, seja para atender seus 

caprichos e simples desejos supérfluos.   

 

De fato, em nosso país, que assumidamente segue o sistema econômico 

do capitalismo, a regra não é diferente. A publicidade atingiu proporções imensas, sendo 

divulgada em todos os meios de comunicação diretos e indiretos, seja pela televisão, 

rádio ou internet, seja até mesmo nas vias públicas através de outdoors ou através da 

distribuição de encartes.  

 

Também é inquestionável que a publicidade não só induz ou instiga o 

poder de compra de um cidadão, como também, muitas vezes, altera ou interfere na 

cultura de um determinado povo, seja através de um novo visual de figurino, ou através 

da utilização de determinados produtos que passam a ser consumidor em massa, como 

no ritmo de uma moda que explode, atingindo várias pessoas que não possuem qualquer 

vínculo ou ligação, além de também terem uma participação positiva ou negativa na 

sociedade.   

 

É evidente que com toda essa explosão publicitária, alterando a vida de 

toda uma sociedade, tal situação chamaria a atenção dos legisladores, cientes de que 

deveriam intervir na propagação da publicidade, seja criando medidas regulamentares, 

seja impondo limites às publicidades, seja criando institutos e órgãos para proteger os 

consumidores que, desde sempre, compõem a parte mais fraca e vulnerável da relação de 

consumo. Assim, a principal medida legislativa protecionista do consumidor criada no 

Brasil foi o Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990), a 

fim de proteger os consumidores e a massa consumista em geral de situações 

moralmente danosas, de situações economicamente prejudiciais e, inclusive, de preservar 

àqueles os valores e princípios éticos. 
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Como não poderia ser diferente de todas as outras coisas na vida, a 

publicidade também se divide em dois grandes grupos, sendo o primeiro formado 

pela publicidade lícita, que é aquela em que é apresentada de forma explícita ao 

consumidor, de forma que este capte imediatamente após a exposição que se trata de 

uma publicidade, e, no outro grupo, existe a publicidade ilícita (que se apresenta em 

várias formas, principalmente na enganosa e na abusiva), que faz parte do tema 

principal deste trabalho, principalmente à luz do Código de Defesa do Consumidor.   

 

  A publicidade lícita, isto é, a publicidade aceita pelo ordenamento 

jurídico, não oferece nenhum risco e nenhum prejuízo direto aos consumidores, 

sempre pautada nos princípios éticos e morais existentes na sociedade em que a 

mesma é, ao contrário da publicidade ilícita, que, ao longo deste trabalho, serão 

abordados os problemas que ela causa, suas características e demais informações. 

 

  Este estudo abordará qual seria a função da publicidade no mercado de 

consumo contemporâneo, como o ordenamento jurídico brasileiro atua na função de 

inibir e coibir os abusos que existem no mundo publicitário e como e sob quais as 

formas em que estes agressores publicitários se responsabilizam pelas condutas 

consideradas ilícitas. 
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INTRODUÇÃO 

 
  Como já destacado, é notório o crescimento da força da publicidade, 

expandindo-se para todas as regiões de qualquer canto do mundo, sobretudo nos 

países capitalistas. A explicação disto vem da Revolução Industrial, que aumentou o 

poder de oferta, alterando todo o processo de distribuição de bens, consolidando as 

relações de consumo em massa. Ao lado deste crescimento, consequentemente, 

aumentou também a forma de se propagar e divulgar os produtos e serviços, tendo 

esta forma a cada dia se tornado mais poderosa, que é a publicidade.  

    

  Atualmente, a audácia da publicidade, com seus anúncios e 

propagandas, está cada vez maior, sob a utilização de técnicas que almejam despertar 

não apenas o consciente, mas também o subconsciente dos consumidores em geral, 

atingindo a personalidade dos consumidores, no intuito de alterar o poder de escolha 

de cada um e formar um único. A publicidade é o canal mais atrativo e produtivo 

para interferir e alterar as condutas comportamentais de um indivíduo, induzindo seu 

próprio poder de escolha no consumo.  

 

Se antigamente a publicidade tinha o objetivo apenas de informar aos 

consumidores a existência de produtos e serviços no mercado, atualmente a 

publicidade é uma importante forma, ou, quiçá, a mais importante, de convencer e 

fomentar o consumo. 

 

Há alguns estudiosos que vão além e afirmam que a publicidade em si, 

além das produções da indústria do entretenimento, como músicas e clipes, são tão 

poderosas que apresentam várias mensagens subliminares, seja para instigar os 

consumidores a adotarem certo padrão de vida, seja para tornar os consumidores cada 

vez mais capitalistas e consumistas, e outros são ainda mais extremistas e afirmam com 

todas as forças que a publicidade apresenta mensagens subliminares que se associam ao 

sexo, ao uso de drogas, à violência, e até mesmo ao Anti-Cristo, que, segundo estes 

estudiosos, faz parte de um dos princípios dos Illuminatis, tema este mais complexo que 

não será abordado neste estudo.  
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Todavia, independentemente de que tipo de mensagem a publicidade 

apresenta, ou, pelo menos, tenta apresentar, o importante é destacar que qualquer 

publicidade tem o poder de atingir até mesmo o consciente e o subconsciente das 

pessoas. Daí está todo o cuidado do ordenamento jurídico em impor limites à 

publicidade, seja para proteger os consumidores de um prejuízo econômico, seja para 

protegê-los de prejuízos morais e éticos. 

 

É indiscutível que a atividade empresarial obtém lucro com a 

publicidade, afinal, se assim não fosse, a publicidade não existiria. A publicidade 

divulga os bens e serviços que uma atividade empresarial tem a oferecer e sempre 

divulga o produto ou serviço da melhor forma possível. O fato de uma publicidade 

apresentar um produto como bom, maravilhoso, não é crime, até por que nenhum 

empresário divulgaria seu produto dizendo que é ruim. Entretanto, o consumidor tem 

o direito de obter uma informação clara e verídica do produto divulgado. O 

ordenamento jurídico muitas vezes se vê no conflito de ponderação de interesses, 

tendo que equilibrar uma relação, conciliando o interesse econômico do 

fornecedor/empresário e o direito do consumidor de não ser lesado por uma 

propaganda enganosa.  

 

E foi em virtude do intenso desenvolvimento da publicidade, 

cumulado com o poder que a mesma tem de influenciar o consumidor, é que o 

ordenamento jurídico teve a ideia de regulamentar a conduta publicitária, como por 

exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu Capítulo III, que trata dos 

direitos básicos do consumidor, e, na Seção III, do Capítulo V, que regulamenta a 

publicidade. 

 

O método de abordagem desta obra foi o dedutivo, extraindo-se ideias 

em virtude de uma análise da legislação e sob a ótica da doutrina existente acerca do 

tema. O tema escolhido se deu pelo fato da presença marcante da publicidade no 

cotidiano social, e, muitas vezes, de formas ilícitas. 

 

O primeiro capítulo do estudo aborda sobre o direito do consumidor, 

pautado nos princípios básicos, elencando os aspectos históricos do direito do 
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consumidor, apresentando o conceito atual de consumidor na visão do Código de 

Defesa do Consumidor e divulgando os órgãos de defesa do consumidor existentes.  

 

Já no segundo capítulo, a obra apresenta a definição de publicidade e 

explica toda a importância de sua existência na sociedade contemporânea, a sua 

função de convencimento nas atividades empresarias, não deixando de destacar suas 

bases e fundamentos históricos, e fazendo uma comparação entre publicidade e 

propaganda e a dificuldade de os termos serem aplicados adequadamente, esboçando 

os princípios que regem a publicidade como um todo, como, por exemplo, os da não 

abusividade e o da veracidade.   

   

No terceiro capítulo, traz uma análise de cada tipo de publicidade 

(lícita e ilícita), destacando as características da cada uma, bem como diferencia as 

modalidades de publicidade ilícita, destacando, também, a classificação de uma 

publicidade comprovadamente falsa até o mero e simples exagero. Este capítulo traz 

também uma análise mais jurídica do estudo da publicidade, abordando sobre ônus 

da prova e as hipóteses para haver uma inversão de tal ônus.  

 

O quarto e último capítulo elenca os tipos e formas de infrações 

cometidas no mundo da publicidade ilícita e as eventuais sanções aos infratores e as 

suas respectivas responsabilidades, apresentando a contrapropaganda, alertando, 

ainda, sobre a responsabilização solidária na atividade publicitária prevista no 

Código do Consumidor.  
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CAPÍTULO 1 
 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

 

1.1 O Consumidor e seus direitos no Brasil – Aspectos históricos 

 

Para que o homem pudesse viver em grupos e tivesse uma 

convivência minimamente harmônica, foi preciso criar a imposição de regras de 

conduta, nascendo, assim, o Direito.  

 

  É elementar que o Direito do Consumidor é apenas mais uma 

ramificação do Direito, a fim de disciplinar mais precisa e diretamente as relações de 

consumo, baseadas nas trocas de produtos e serviços, para que haja equilíbrio a 

ambas as partes da relação. 

   

   Historicamente falando, a partir da revolução agrícola e, após, com a 

revolução industrial, o mercado foi tornando-se mais desenvolvido, fazendo com que 

a sociedade em si tornasse mais consumista dia após dia.  

 

No Brasil, ainda de acordo com os relatos históricos, é sabido que 

logo em seu descobrimento já despertou-se a ideia de criar-se o Direito do 

Consumidor - logicamente que mais rústico e arcáico do que é hoje - tendo em vista 

que a Corte Portuguesa estipulava os preços ao seu bel prazer e como quisesse, 

configurando uma flagrante desigualdade nas relações de consumo, fazendo surgir no 

seio da população nativa a necessidade de impor uma legislação que os amparassem. 

  

Ainda na época do Império surgiu o Código Comercial e, após a 

proclamação da primeira República, foi criado o Código Civil de 1916, que era o 

livro que mais atendia aos interesses dos hipossuficientes e vulneráveis da relação.  

 

Posteriormente, por volta das décadas de 40 e 60, apareceram leis e 

decretos federais sobre proteção econômica e comunicações, como a Lei da 
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Economia Popular e a Constituição de 1967, com a posterior emenda 1/69, que 

consagrou a defesa do consumidor.  

 

Apenas anos mais tarde foi promulgada a Constituição Federal de 

1988, a qual consagrou a defesa do consumidor como um princípio da ordem 

econômica e legitimou-a como um dos direitos fundamentais do cidadão. Após isso, 

em 12 de setembro de 1990, foi instituído o Código de Defesa do Consumidor, 

através da Lei 8.078, mas que só entrou em vigor em 11 de março de 1991.  

 

1.2 Definição do termo Consumidor à luz do CDC 

 

Prevê o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor como 

consumidor, nos seguintes termos :  

 

“Art. 2°- Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.  

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade 

de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo.”(Código de Defesa do 

Consumidor)  

 

Pode-se concluir, portanto, que, de acordo com o caput do artigo 

citado,  consumidor é a pessoa física ou jurídica, esmagadoramente das vezes a parte 

mais fraca da relação de consumo, que é a destinatária final de um produto ou 

serviço. Já o parágrafo único desse artigo estende para consumidor toda a 

coletividade de pessoas que atuam nas relações de consumo, sendo irrelevante se são 

determináveis ou não. 

  

Já no art. 17 do mesmo diploma, encontra-se a qualificação de 

consumidor para a vítima que sofre danos físicos ou psíquicos causados por falha de 

produtos ou serviços, tendo ele participado direta ou indiretamente no uso do produto 

ou serviço. Ademais, no mesmo instituto, ainda existe o artigo 29 que equipara a 

consumidor toda pessoa exposta às práticas comerciais e contratuais. 
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Assim, existem diversas definições para consumidor, abrindo um 

leque para uma maior proteção a diferentes pessoas, ultrapassando os limites do 

direito comum. Vale dizer que a doutrina classifica quatro conceitos de consumidor 

de acordo com cada preceito, sendo o conceito padrão, conforme art. 2º, caput, do 

CDC; o extensivo, nos moldes do parágrafo único do art. 2º; as pessoas que foram 

vítimas de acidentes de consumo, de acordo com o art. 17 do CDC; e a todos aqueles 

que estão expostos às práticas comerciais, seguindo o determinado no art. 29.  

 

É mister esclarecer que a tutela dos interesses dos consumidores não 

se restringe às responsabilidades contratuais, sendo os interesses estendidos às 

relações pré-contratuais (oferta e publicidade, por exemplo). O CDC amplia a esfera 

de proteção jurídica incidindo sobre o consumidor-adquirente, o consumidor-vítima e 

o destinatário final da publicidade. Desta forma, todos estes tipos de consumidores 

são protegidos pelo CDC.  

 

Quanto à pessoa jurídica, esta também pode ser considerada como 

consumidora, desde que realize atos de consumo atípicos à sua atividade profissional, 

sendo a destinatária final de produtos e serviços.  

 

1.3 O Direito do Consumidor na Constituição Federal  

e seus princípios basilares no CDC. 

  

O Direito protegido na Constituição refere-se aos interesses gerais de 

toda a sociedade, exercendo o Estado uma força coativa, ditando normas e preceitos 

para todo o interesse social em si mesmo e na sua relação com o Estado.  

 

A Constituição Federal encontra-se no topo do ordenamento jurídico, 

onde todas as demais normas do ordenamento interno devem respeitar ao prescrito 

pela Constituição Federal. E, com o direito do consumidor não é diferente, sendo 

encontrada a sua fonte originária na Constituição, a qual inseriu a necessidade de se 

criar medidas protecionistas a fim de igualar as desigualdades nas relações de 

consumo.  
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O Direito do Consumidor está presente em diversos ramos do Direito 

propriamente dito, como no Direito Civil, no Penal, no Administrativo, no 

Comercial, no Processual e, sobretudo, no Constitucional, tendo este último, em seu 

artigo 5°, XXXII, inserido dispositivos relativos ao direito consumerista, da seguinte 

forma :   

  

“Art. 5°, XXXII – O Estado promoverá na forma da Lei, a 

defesa do consumidor”  

 

Já o art. 24, V, da Constituição, estabeleceu que esta matéria deve ser 

regida pela União, aos Estados e ao Distrito Federal, os quais têm a competência para 

legislar sobre produção e consumo, concorrentemente, exceto a pessoa jurídica do 

direito municipal.  

 

É claro e cristalino que a defesa do consumidor é o princípio basilar e 

geral da atividade econômica, sendo a proteção da relação de consumo um pilar desta 

atividade no país. É importante ressaltar que o CDC foi criado em virtude do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que, em seu art. 48, determinou a 

criação do CDC.  

 

Contudo, a criação deste diploma não ocorreu no tempo determinado 

pelo artigo supracitado, que exigia sua criação no período de 120 dias após a 

promulgação da Constituição, sendo o CDC publicado, como lei ordinária, somente 

em setembro de 1990.  

 

Além da criação do diploma do CDC em si, é válido destacar também 

a importância dos princípios consumeristas mais importantes, visto que estes têm 

aplicação prática em muitas situações existentes no cotidiano que não foram 

previstas pelo legislador, sendo, afinal, esta a função mais importante dos princípios, 

dentre muitas outras, como, por exemplo, servir como meios de interpretação de 

texto legal.  

 

Alguns desses princípios encontram-se elencados no artigo 4º do 

CDC, que informam as normas do direito do consumidor.  Contudo, vale frisar que 
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este rol não é exaustivo, havendo muitos outros princípios implícitos no CDC, mas 

que já se encontram consagrados na Constituição, como o princípio da isonomia (art. 

5º da Constituição), que defende a igualdade dos desiguais.  

 

Já na ótica do CDC, um princípio de muita relevância, senão o de 

maior relevância, é o da vulnerabilidade. Este princípio provém do princípio 

isonomia (igualdade) entre as partes da relação de consumo, uma vez que, na grande 

maioria de vezes, é o consumidor a parte hipossuficiente da relação. Este princípio 

ordinário busca o fim das desigualdades, seguindo as orientações do princípio 

constitucional da isonomia.  

  

Outro princípio de salutar importância previsto no CDC é o da boa-fé, 

valendo ressaltar, todavia, ser este princípio primordial em toda e qualquer relação 

jurídica, não necessariamente apenas nas relações de consumo. Apenas existindo 

boa-fé entre ambas as partes é que se conclui um negócio jurídico perfeito. A 

propaganda enganosa é rechaçada e vista com maus olhos pelo CDC em virtude 

deste princípio, além dos princípios da transparência e da veracidade. 

  

1.4 A defesa do consumidor e seus órgãos de proteção 

 

O CDC, em seu art. 4º, II, alínea b’, entendeu necessário haver uma 

representatividade do consumidor, devendo este grupo (de consumidores) ser 

reconhecido como uma classe, assistindo a este o direito de ser representado por 

quem tenha força suficiente para defendê-lo no mercado com total amplitude e 

eficiência.   

 

Assim, o Ministério Público foi consagrado pela Constituição como 

um órgão indispensável à administração da Justiça, de acordo com o art. 127 da 

Constituição. Por essa razão, os Ministérios Públicos Estaduais recebem não só 

reclamações pessoais, mas também casos não solucionados pelo PROCON, relativos 

a direito coletivo ou difuso. 

  

Há também o PRONACOM - Programa Nacional de Proteção e 

Defesa do Consumidor -, sendo este um órgão que, com quase 50 mil associados, 
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orienta-se para a defesa de seu direitos. Possuindo um corpo jurídico formado por 

advogados voluntários, este órgão tem como objetivo fundamental o 

aperfeiçoamento das relações de consumo. 

 

Por fim, há o PROCON - Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor -, que é um dos mais importantes órgãos de defesa do consumidor. 

Encontra-se em muitos estados-membros do Brasil, no intuito de favorecer o 

hipossuficiente da relação de consumo, visando tutelar os direitos do consumidor. 

Este órgão possui um ânimo conciliatório, intimando as partes da relação econômica 

para compor um acordo. Todavia, nem sempre o acordo acontece entre as partes, de 

forma que, nesta situação, o órgão, muitas vezes, abre um requerimento de 

instauração de inquérito policial a fim de apurar e elucidar os fatos referentes ao 

cometimento de delitos contra as relações de consumo, bem como instruirá o 

consumidor a recorrer ao Judiciário. 
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Capítulo 2 
 

A PUBLICIDADE E SEUS FUNDAMENTOS 

 

2.1 A origem 

 

A história da publicidade, provavelmente, surgiu logo nos primórdios da 

vida em coletividade, quando alguns dos seres humanos, na intenção de valorizar o seu 

produto a fim de trocá-lo por outro, que estivesse sob a posse de alguém, teria feito 

apresentação de seu produto na finalidade de convencer o outro que seria interessante 

aceitar a troca e que o seu produto apresentaria vantagens seguras.  

 

Mas, certamente, o desenvolvimento e aprimoramento da arte de 

propagandear começou na Era Medieval, após a troca do sistema feudal pelo comércio 

de produção capitalista.  

 

Mas o momento mais marcante de desenvolvimento da publicidade 

ocorreu na revolução industrial, época em que as pessoas mudaram sua mentalidade, 

imaginando imagens e desenhos que expressassem o valor e importância dos produtos a 

serem vendidos e alcançar seu espaço no consumo da massa, e tudo isso através da 

comunicação.  

 

E, hoje em dia, a publicidade alcança todos, qualquer um, sendo 

inevitável se esquivar dela, uma vez exposto.   

 

2.2 O conceito de publicidade, seus objetivos e sua importância  

no mercado de consumo 

 

A publicidade em si é toda e qualquer atividade que divulga e apresenta 

vantagens e/ou benefícios de um determinado produto, serviço ou a toda a marca, no 

intuito de persuadir um determinado grupo de pessoas, a fim de obter a venda daqueles, 

captar clientes de outros concorrente e, também, de promover uma boa imagem da 

marca, utilizando-se de diversas e capciosas ferramentas. 
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Muitas vezes é graças unicamente à publicidade que o consumidor passa 

a confiar no produto ou no serviço ofertado, parecendo que o produto/serviço é de boa 

qualidade.  

 

O conceito de publicidade compõe-se de inúmeros elementos 

imprescindíveis, essenciais para a realização da atividade, como, por exemplo : a 

persuasão, a informação, a difusão e os patrocinadores.    

 

A persuasão é o poder de influenciar os consumidores a adquirirem o 

produto, bem como convencê-los de que aquele produto/serviço é o melhor do mercado, 

melhor do que os dos concorrentes.  

 

A informação demonstra a flagrante intenção de promover agentes 

econômicos. 

 

A difusão diz o quanto é importante a divulgação de um anúncio, 

devendo promover a publicidade do produto/serviço.  

 

Em geral, é o próprio patrocinador quem subscreve a campanha 

publicitária, podendo ser anônimo em algumas situações, embora seja contrário à 

proposta inicial, pois, via de regra, ele é identificado, já que a publicidade tem como 

finalidade divulgar um produto ou um serviço, com o objetivo de vendê-lo.  

 

O anunciante do produto é o empresário, que pode ser o próprio 

fornecedor do produto, ou o fabricante ou simplesmente o comerciante. São esses quem 

patrocinam a publicidade.  

  

A publicidade pode ser apresentada ao público alvo sob duas formas: há 

as promocionais, que seriam aquelas que almejam anunciar o produto/serviço para 

vendê-lo aos consumidores, convencendo-os de que o produto/serviço é bom; ou podem 

ser as institucionais, que almejam aumentar a fama e melhorar a imagem positiva da 

empresa ou marca nos “olhos” dos consumidores. 

 

Em suma, a definição do conceito de publicidade e a explicação de sua 

relevância e importância no mercado de consumo é a de que é ela toda e qualquer 
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comunicação de entidades, sejam públicas ou privadas, realizadas por qualquer meio, 

seja impresso ou assistido, que tenha como objetivo primordial influenciar o consumidor 

a gostar, a se interessar e a adquirir os produtos ou serviços anunciados, não bastando 

divulgá-los para conhecimento de todos, mas também para que sejam desejados pelos 

consumidores.  

 

E, com o aumento da oferta, houve alterações também no processo de 

distribuição, sendo que, ao contrário de ser o fabricante quem distribuísse seus produtos, 

também houve massificação na distribuição do produto. Deste modo, tendo o 

consumidor acesso a apenas a uma representação do produto, se descobriu a importância 

da publicidade, sendo ela a responsável por criar uma imagem do produto. Assim, em 

uma primeira análise, a publicidade tinha como importância informar e divulgar ao 

público os produtos e serviços disponíveis no mercado. Posteriormente, sob uma melhor 

análise, a publicidade passou a ter como objetivo primordial e principal buscar o 

convencimento e fomento de um produto/serviço ao consumo, sendo ela capaz de criar 

necessidades nos consumidores e de alterar, inclusive, seus padrões de consumo. 

 

2.3 Caracterizando uma relação de consumo e seus componentes 

 

  Na grande maioria das vezes, uma relação de consumo existe em 

razão de um negócio jurídico firmado entre duas pessoas ou mais, sob a observância 

de alguns princípios contratuais básicos.  

 

  Segundo as palavras do renomado autor Nelson Nery Junior (ano1995, 

pag. 283), a relação de consumo é definida como uma relação jurídica existente 

essencialmente “...entre fornecedor e consumidor tendo como objeto a aquisição de 

produtos ou utilização de serviços pelo consumidor”. 

 

  Aproveitando essas palavras, bem como utilizando-se da conceituação 

de grande parte da doutrina, é mais do que seguro afirmar que apenas haverá relação 

jurídica de consumo se houver a presença cumulativa de todos os três seguintes 

componentes : 

► Fornecedor : podendo ser um sujeito de direito ou um ente despersonalizado; 

► Consumidor : unicamente sujeito de direito; 
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► produto/serviço : objeto mediato da relação jurídica.  

 

  Dentre os componentes necessários, o “consumidor” é o componente 

que tem a maior controvérsia quanto ao seu conceito e seus limites de dimensão.  

 

  O CDC, afastando-se das definições normais do termo, e procurando 

amparar o maior número de supostos e eventuais lesionados em uma relação jurídica 

de consumo, estabeleceu para o referido termo quatro distintos conceitos, através dos 

arts. 2º, caput (consumidor strictu) e § único, 17 e 29 (consumidores por 

equiparação).  

 

  Sob a redação do artigo 2º, caput, do CDC, o termo “consumidor” se 

refere à toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços 

como destinatário final.  

 

  Por sua vez, no § único do citado artigo e nos artigos 17 e 29, 

consumidor seria qualquer pessoa alheia à relação jurídica de consumo, não sendo, 

portanto, consumidora em sentido jurídico, mas que teria sido atingido ou 

prejudicado em decorrência de defeitos do produto ou do serviço. Esses dispositivos 

servem como mecanismo de normas de extensão para incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, 

 

  Concluindo, as pessoas física e jurídica, bem como a coletividade de 

pessoas são reconhecidas pelo CDC como consumidoras.  

 

  Menos polêmico, mas não menos importante, o outro componente da 

relação, situado na polo extremo oposto, é o fornecedor, que pode ser toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem 

atividades de produção, criação, transformação, construção, montagem, importação, 

exportação, comercialização ou distribuição de produtos ou prestação de serviços. 

Esta definição também pode servir para entes despersonalizados. 
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2.3.1 Hipossufiência e Vulnerabilidade : distinções 

 

  A vulnerabilidade pode ser encontrada em todo consumidor, visto que 

não depende de condições subjetivas. Ela é um princípio intrínseco existente nas 

relações de consumo, independentemente das circunstâncias sócio-econômicas ou 

intelectuais do consumidor.    

 

  Já a hipossuficiência é existente em indivíduo considerado em si ou a 

certas categorias de indivíduos, como os idosos, as crianças, os doentes, os índios, 

etc., sob a valoração de circunstâncias concretas do consumidor, como seu grau de 

instrução, cultura, situação social ou ambiente social em que está habitado.  

 

2.4 Publicidade e propaganda – principais diferenças 

 

Primeiramente, é importante destacar que o próprio ordenamento jurídico 

já considerou os termos publicidade e propaganda como sinônimos, a exemplo do 

Decreto-lei, de n.º 4112, de 13/02/1942, que, por sinal, consideram os termos anúncio e 

propaganda como equivalentes.  

 

A retificação de tal equívoco, se é que podemos chamar assim, veio com 

a Lei da Propaganda, em 1965, em que teve um capítulo destinado a distinguir a 

publicidade da propaganda.  

 

Contudo, na prática e através de várias situações no cotidiano, percebe-se 

que ainda há uma enorme confusão e dúvidas com relação aos termos propaganda e 

publicidade, tendo uma parte da doutrina que até mesmo chega a equiparar as duas 

expressões, sob o argumento de que a diferença seria minúscula.  

 

Na verdade, conclui-se que a propaganda é a atividade voltada para a 

difusão das ideias, sendo a publicidade, por sua vez, uma atividade voltada para a 

difusão de um produto/serviço específico.  

 

A propaganda nada mais é que um conjunto de meios da publicidade, 

criados e utilizados pelos anunciantes para divulgar suas idéias, no desejo de torná-las 
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conhecidas. Já a publicidade são estímulos que apresentam a demanda de um 

produto/serviço, através dos meios de comunicação. 

 

A propaganda tem por objetivo atingir um fim ideológico, filosófico, 

religioso, político, ou sócio-econômico. Em contrapartida, a publicidade tem como 

objetivo atingir o ideal comercial. 

 

A propaganda, geralmente, não é paga para ser divulgada. Já a 

publicidade é paga 

 

Saliente-se que o CDC não regulamenta a propaganda, disciplinando 

apenas algumas regras para a publicidade. 

 

É bom esclarecer que a publicidade almeja produzir na mente dos 

consumidores a necessidade de possuir ou adquirir o produto/serviço divulgado, através 

de uma divulgação que valorize o que se quer vender. Na verdade, é esta forma de 

“valorizar” o produto/serviço divulgado, a fim de captar clientes, que, em algumas vezes, 

os anunciantes ocultam ou atentam a própria veracidade da coisa, gerando, 

consequentemente, a existência da publicidade enganosa. 

 

A publicidade tem por objetivo beneficiar uma marca, ou algum produto 

ou serviço específico da marca, sob patrocínio, como, por exemplo, seria o caso de 

veicular pelos meios de comunicação a marca de um arroz específico.  Entretanto, a 

propaganda estaria destinada a influenciar atitudes, sem patrocínio, como o fato de 

divulgar-se uma campanha para o consumo de arroz em geral, sob a alegação de fazer 

bem à saúde.  

 

2.5 Os princípios que regem a publicidade 

 

Primeiramente, é crucial assinalar a função, ou melhor, as funções dos 

princípios. É importante ressaltar que os princípios orientam não só a interpretação, mas, 

também, a supressão de lacunas encontradas em uma lei. Outrossim, os mesmos 

princípios são dotados de um caráter jurídico-diretivo, facilitando-se, assim, a fixação de 

uma regra aplicável diretamente, atuando como padrões teleológicos, para uma melhor 
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interpretação das regras, agindo, também, como uma base normativa de toda a gama de 

regras jurídicas positivadas. 

 

Os princípios podem ser explícitos (quando estabelecidos ou citados 

expressamente em lei) ou implícitos (quando provenientes de uma interpretação  

axiológica dos fundamentos de uma norma jurídica).  

 

A publicidade é regida por dois princípios corolários, conforme prevê o 

art. 36 do CDC: o da veracidade e o da identificação da publicidade. Porém, 

evidentemente, há outros princípios implícitos e explícitos contidos no mesmo diploma 

legal que orientam o uso da publicidade, sendo considerados como instrumentos básicos 

na construção do CDC, almejando a todo custo a defesa do consumidor.   

 

2.5.1 O princípio da veracidade 

 

  Ligado ao conceito de publicidade enganosa, este princípio está 

previsto no art. 37 do CDC, e traduz que, seja qual for o conteúdo da mensagem 

publicitária, ele deve estar sempre preocupado com a qualidade do produto, com o 

desempenho real do produto que as pessoas possam esperar, de forma, que, não 

obstante a publicidade possa utilizar-se de um apelo emocional, ela deve estar 

sempre pautada em dados fáticos, confiáveis e comprováveis, a fim de não levar o 

consumidor à lesividade, através da criação de uma enganosidade ou falsidade do 

produto/serviço.  

 

  A campanha do produto/serviço deve ser leal, verdadeira, não devendo 

apresentar termos ambíguos e nem exagerados que possam induzir os consumidores 

a acreditarem em falsas características do produto/serviço. Todos os fatos e 

apresentações da publicidade devem ser pelo menos passíveis de comprovação, não 

podendo mentir e nem omitir-se informações sobre o conteúdo do produto/serviço.  

 

   2.5.2 O princípio da identificação da publicidade  

 

Este princípio aduz que toda publicidade deve ser identificada como 

publicidade pelo consumidor, da forma mais simples possível, sem precisar de 
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reflexões ou interpretações. Não são lícitas a publicidade subliminar (veiculada para 

alcançar apenas o subconsciente do destinatário) e nem a clandestina (veiculada sob 

o argumento de tratar-se de simples “informes econômicos”, ou de “relatos 

científicos” ou de notícia de cunho estritamente jornalístico supostamente 

desinteressados, mas que intenciona-se como uma divulgação de produtos/serviços, 

devendo o consumidor saber de prontidão que se trata de anúncio com uma 

finalidade publicitária de divulgar e comercializar determinado produto ou serviço. 

 

  Este princípio orienta e disciplina a forma de inserção e divulgação da 

mensagem da publicidade, limitando em como ela deverá ser procedida ao promover 

seu conteúdo ao público.  

 

2.5.3 O princípio da informação 

 

Constitui dever do fabricante informar, de forma clara e precisa, seja 

mediante artigos impressos, seja através das próprias embalagens dos produtos, todas 

as explicações corretas sobre a mercadoria, no tocante à quantidade, à qualidade, o 

modo de uso e precauções para proteger à saúde e à segurança dos consumidores etc. 

a fim de especificar corretamente o que se está vendendo.  

 

2.5.4 O princípio da transparência e da redação clara nos contratos 

 

A transparência deve haver em todas as relações de consumo, não 

podendo haver confusões ou ambiguidades elaboradas pelos fornecedores a fim de gerar 

equívocos nos consumidores para que estes aceitem determinado produto/serviço sem 

perceber ou tomar conhecimento da imposição de certas obrigações previstas no texto.   

 

  Este princípio ressalta a necessidade de que ambas as partes da relação 

de consumo, seja fornecedor, seja consumidor, estejam totalmente cientes de suas 

obrigações no momento de celebrarem o contrato, sem causar dúvidas ou ausência de 

consentimento gerados por obscuridade ou má transparência na redação das 

obrigações contratuais. 
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  A mensagem publicitária e os contratos fornecidos pelos fornecedores 

devem ser claros e coerentes, a fim de atingir a compreensão de qualquer consumidor 

vulnerável, leigos em termos técnicos e complexos, e que não possuem condições de 

realizar testes e experimentos para verificar a veracidade das informações contidas 

nas mensagens publicitárias.  

 

  Se este princípio for desrespeitado e o consumidor lesado, o 

consumidor pode se eximir de cumprir as obrigações pactuadas, conforme preveem 

os arts. 46, §2º, e 54, ambos do CDC.  

 

2.5.5 O princípio da Vinculação Contratual da Publicidade 

 

  Encontrado no art. 30 do CDC, aduz que todos os dados, informações 

e promessas existentes na mensagem publicitária obrigará o ofertante e serão 

consideradas a cláusulas integrantes do contrato. 

 

  Este princípio concede um caráter vinculante à informação e à 

mensagem publicitária, uma vez que tem conhecimento da influência das mensagens 

publicitárias nas decisões dos consumidores, preservando, assim, as expectativas 

criadas na mente do consumidor em razão do conteúdo publicitário divulgado.  

  

  Assim, graças a este princípio, toda manifestação de vontade 

exteriorizada pelo fornecedor, criará uma obrigação nos exatos termos da proposta, 

podendo o consumidor exigir o cumprimento do conteúdo divulgado na mensagem 

publicitária. 

 

  Contudo, tal princípio não veda que uma mensagem publicitária 

apresente certos exageros considerados simples. 

 

2.5.6 O princípio da não abusividade 

 

  Amparado pelo §2º, do art. 37, do CDC, ele define o que seria uma 

publicidade abusiva. Este princípio também pode ser conhecido como o princípio da 

ordem pública e almeja reprimir os desvios dos conteúdos publicitários que causem 



  Página 
24 

 
  

algum tipo prejuízo ao público que o assiste, no caso, os consumidores, tentando 

evitar a divulgação de mensagens publicitárias que ofendam valores sociais e 

culturais que integram a sociedade como um todo. 

 

  Este princípio considera e protege os valores básicos da vida 

republicana, como os valores da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político, 

do trabalho, da não discriminação, da valorização da família etc.  

 

  É interessante enfatizar que a locução “dentre outras” significa que o 

rol seria exemplificativo, permitindo a possibilidade de se considerar abusiva toda e 

qualquer a publicidade que contrarie, direta ou indiretamente, as normas e valores da 

Constituição Federal e básicos da vida social. 
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Capítulo 3 
 

TIPOS DE PUBLICIDADE 

 

3.1 Publicidade lícita 

 

Que a publicidade passou a intervir na vida cotidiana dos cidadãos, 

interferindo nas relações jurídicas de consumo, é inegável. Que esse 

desenvolvimento da publicidade foi um pilar para o surgimento da economia de 

massa, também não há dúvidas. Desta forma, necessário foi criar um mecanismo de 

defesa para proteção dos consumidores, a parte mais fraca da relação, tutelando 

direitos e impondo limites aos publicitários, empresários e anunciantes.  

 

Há casos de publicidade que não tem qualquer conduta punitiva, não 

apresentando qualquer malefício para as pessoas, sendo ela voluntária (não-

obrigatória), formal e externa a sistemas impostos pelo Estado, através da lei.  

  

A publicidade lícita permite que o anunciante até peque, de uma 

determinada forma, apresentando seu produto/serviço com uma margem pequena 

para exageros ou excessos, até por que a própria publicidade em si divulga apenas o 

que é bom (pelo menos esta é a sua finalidade), e não é proibido apresentar certas 

mensagens mais fantasiosas para a imaginação. As pessoas vivem e aspiram fantasia, 

mas, evidentemente, não a ignoram e têm total consciência em separar a fantasia da 

realidade quando for preciso, de forma que a publicidade pode trabalhar na mente 

dos consumidores com o “mundo cor de rosa”, o “mundo das maravilhas de Alice”, 

não podendo, contudo, faltar com respeito, ou agindo na tentativa de enganar os 

consumidores sobre determinado produto/serviço, de forma que esses últimos não 

saibam separar a fantasia da realidade, fazendo-os acreditarem literalmente que não 

se trata de simples excesso fantasioso.  

  

Existem 3 (três) classificações para as hipérboles mais utilizadas e 

permitidas na publicidade : a exagerada, a otimista e a humorística.  
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A otimista tenta atingir o concorrente e aborda uma relação direta 

entre o produto e a sua marca e o produto da concorrência, com termos e mensagens 

do tipo : “o melhor processador de todos os tempos”, “a mais especial televisão do 

mundo contemporâneo” etc.  

 

A exagerada amplia a realidade do próprio produto, enaltecendo-o 

como o mais eficaz/forte/produtivo, como, por exemplo: “o inimigo número um dos 

insetos”, “a única bebida que te faz ter energia 24 horas” etc.  

 

Já a mensagem publicitária dotada de hipérbole humorística coloca ou 

apresenta uma situação humorada - mediante desenho animado, animais falantes ou 

objetos voadores – com fácil memorização, ao invés de “trabalhar” diretamente em 

cima do produto, como: propagandas de cereal com tigre falante comendo o cereal, 

diálogo de personagens de desenho animado utilizando determinado produto etc.  

 

O ordenamento jurídico brasileiro como um todo, não só o CDC, mas 

as demais leis e resoluções, defende a criação e a divulgação da publicidade lícita, 

contanto que respeite as leis do país, com honestidade, e os princípios da leal 

concorrência, bem como não podendo apresentar nenhum tipo de informação que 

engane  o consumidor sobre a qualidade do produto, a sua natureza ou quem é o seu 

real anunciante.  

 

Cabe aqui levantar uma observação no tocante à publicidade que 

apresenta a palavra “grátis” em sua mensagem, pois, se houver a divulgação deste 

termo, não poderá haver qualquer tipo de ônus ou encargo financeiro para o 

consumidor.  

  

Da mesma forma, toda mensagem publicitária divulgada e promovida 

no Brasil deve vir sempre na língua portuguesa, contendo vernáculo correto, e não 

abusando no uso e na utilização de gírias, palavras ou até expressões idiomáticas de 

outros países, e nem utilizando pesquisas ou estatísticas sem comprovar a fonte de tal 

estudo, para não criar na mente do público conclusões distorcidas ou parciais da 

realidade. O mesmo se deve aplicar à utilização de testemunhas, sobretudo em se 

tratando de pessoas famosas, pois o testemunho deve ser verídico e coerente com a 
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realidade do produto, para não confundir os consumidores persuadindo-os na forma 

de escolha, apenas por se tratar de um artista ou uma pessoa influente.  

  

Por fim, ainda citando as recomendações para o uso de uma 

publicidade lícita, é válido frisar que ela só é lícita quando é identificada 

imediatamente, de forma expressa, pelo consumidor como uma publicidade, sem 

precisar recorrer ao emprego e nem a utilização de conhecimento técnico ou 

presunção. 

 

3.2 Publicidade ilícita 

 

   Muitas vezes uma publicidade é criada e divulgada com o objetivo de 

manipular e controlar o poder de escolha dos cidadãos no mercado de consumo, 

visando o lucro incessante dos empresários. Esta pode ser uma definição, ainda que 

um pouco vaga e abstrata, de uma publicidade ilícita.  

 

A publicidade sempre atua na parte intuitiva e subjetiva da mente das 

pessoas, buscando convencê-las a tomar a decisão de obter ou adquirir um 

determinado produto/serviço, mas, muitas vezes, elas utilizam-se de métodos e 

argumentos agressivos e, até mesmo, desleais, que alteram a forma de pensar dos 

consumidores, mudam e criam novos hábitos e atitudes, chegando a um estágio de 

diminuição da própria autocrítica deles, gerando neles desejos no lugar de saciar 

apenas por necessidade.  

 

Em razão da sua esplendida capacidade de convencimento e indução 

aos consumidores, a publicidade é, hoje, sem dúvida nenhuma, um dos componentes 

primordiais para uma atividade empresarial. Assim, justifica-se mais do que nunca 

uma intervenção estatal, a fim de controlar a publicidade, em prol de uma melhoria 

da própria publicidade, em proteção aos consumidores e ao mercado em si.  

 

De uma definição mais popular, pode-se dizer que toda publicidade 

que infringir quaisquer dos princípios da publicidade ou que viole ou desobedeça de 

qualquer modo uma proibição legal, será considerada como ilícita.  
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A publicidade ilícita pode ser encontrada sob diversos tipos. As mais 

relevantes seriam o teaser, a publicidade dissimulada (redacional), a publicidade 

clandestina, a publicidade subliminar e a publicidade que seja objeto de proibição 

legal específica.  

 

O teaser tem como principal objetivo deixar o mercado em alerta, de 

prontidão, para uma futura campanha publicitária. Funciona como se fosse um 

anúncio de um outro anúncio, mas que cria um ar de suspenso àqueles que o assiste, 

assegurando, assim, bastante ibope para a campanha publicitária promovida. 

 

Este tipo de publicidade ilícita fere inegavelmente o princípio da 

identificação, visto que não se apresenta de maneira clara e inequívoca que se trata 

de uma mensagem publicitária. 

  

Já a publicidade dissimulada, ou redacional, é a publicidade que 

aparece camuflada de um simples noticiário, por exemplo. É mais encontrada em 

mensagens publicitárias impressas, mas nada impede que também possam ser vistas 

em meios eletrônicos. É uma mensagem publicitária que se apresenta como se fosse 

um simples noticiário, prestando uma simples informação objetiva, sem qualquer 

cunho valorativo. A doutrina afirma que o que faz este tipo de publicidade se tornar 

ilícita é quando o anunciante consegue gerar confusão nos consumidores entre a 

mensagem publicitária e a mensagem editorial. Acontece, por exemplo, quando, em 

um noticiário ou documentário sobre uma doença específica, é citado um remédio de 

um determinado fabricante como o mais eficaz na cura, apresentando de uma forma 

geral um texto tendencioso. 

 

  É importante frisar que não é vedado às empresas a divulgar sobre 

determinado produto através de uma informação com caráter de notícia; contudo, a 

identificação de que se trata de uma publicidade deve ser explícita, expressa, sendo 

assim percebida por todo consumidor imediatamente. 

 

O tipo de publicidade clandestina é a mais comum, típica e 

popularmente conhecida como “merchandising”. É uma espécie de patrocínio 

disfarçado, além daqueles já ostensivos. Incrivelmente, ela é bem comum na 
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televisão, seja em programas ao vivo que apresentam um produto que será objeto de 

brincadeira entre os participantes, seja uma novela que apresenta uma situação do 

cotidiano em que um personagem abre a carteira e aparece um cartão de crédito de 

determinado banco ou uma cozinheira que fala com a patroa lavando a louça e 

usando determinada marca de detergente – isso quando muitas vezes o personagem 

chega a falar o nome do produto ou marca no diálogo etc.  

 

Com esse método, o consumidor, e ao mesmo tempo telespectador, 

acaba inevitavelmente associando aquele produto ao “status” do personagem da 

novela ou do reality show. 

  

Este tipo de publicidade ilícita também viola o princípio da 

identificação. Há algumas alternativas fajutas, que funcionam muito mais como uma 

desculpa esfarrapada para utilizar-se deste tipo de publicidade, que não tem muito 

efeito prático relevante, que é, por exemplo, o fato de informar no início ou no fim 

do programa um aviso sobre a inserção da publicidade, o que não adianta, pois a 

identificação do anúncio continua não ocorrendo, não valendo informar isso apenas 

no final da programação, até por que nem todos que assistiram a publicidade sem 

saber, lerão o aviso ou estarão assistindo o programa até o fim ou também não 

assistiram logo na abertura.  

 

Quanto ao tipo de publicidade subliminar, pode-se dizer ser a mais 

covarde de todos, visto que são sempre imperceptíveis aos “olhos humanos”, nunca 

identificadas pelo consciente dos homens, mas sempre absorvidas pelo subconsciente 

humano.  

 

Este tipo de publicidade ilícita pode ser encontrado em qualquer canal 

de divulgação, como capas de revistas, televisão, cinema etc.  

 

Ela busca enviar uma mensagem oculta, fora de qualquer percepção 

humano (auditiva e/ou visual), mas que irão servir para influenciar o poder de 

escolha, o livre arbítrio dos consumidores em geral, seja nas atitudes, seja nas 

decisões, pois tudo aquilo “oculto” foi absorvido pelo subconsciente humano, através 

de uma persuasão inconsciente, e aceitamos como se estivéssemos em estado de 
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hipnose, e esse poder se persuasão atinge a todos, não há grupos mais ou menos 

vulneráveis, independentemente de classe social, religião, grau de instrução etc.   

 

Há um caso prático ocorrido no Brasil, que rendeu até jurisprudência, 

em que foi movida uma ação civil pública, tramitada na 12ª Vara Cível de São Paulo, 

pelo Ministério Público em face da emissora MTV brasileira, que teria sido acusada 

de apresentar uma publicidade subliminar, apresentando uma vinheta através de 

imagens com o logotipo da MTV (mensagem ostensiva), mas que ocultamente 

(mensagem subliminar), quando o logotipo era colocado a uma velocidade mais 

demorada, percebiam-se desenhos que formavam cenas de prática sexual.  

 

  Por fim, no tocante à publicidade objeto de proibição legal específica 

é aquela que tem como mensagem apresentar um produto ou serviço, que, por contar 

ou apresentar algum risco à saúde ou á segurança, é um objeto tratado pela lei 

especificamente como proibido ou com, pelo menos, restrições as quais a publicidade 

deverá obedecer.  

 

Exemplos deste tipo de publicidade é mensagem publicitária que 

aborde sobre bebidas alcoolicas, produtos fumígeros, remédios e medicamentos etc. 

 

3.3 Publicidade Enganosa e Abusiva 

 

  As publicidades enganosa e abusiva são as principais e as mais 

conhecidas formas de publicidade ilícita.  

 

  O CDC, em seu artigo 37, veda tanto a publicidade enganosa como a 

abusiva.    

 

O CDC, em seu art. 37, §1º, proíbe os cidadãos de serem enganados por 

informações falsas, errôneas, que não condizem com a realidade sobre a qualidade ou 

quantidade do produto, o preço e demais dados, que sejam capazes de induzi-los ou levá-

los a erro, exigindo o compromisso da veracidade das informações, buscando atingir a 

livre escolha dos consumidores.  
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Segundo a definição do próprio CDC, a publicidade enganosa é aquela 

que busca induzir o consumidor a erro sobre um determinado produto/serviço. Não é 

necessário que o prejuízo seja específica ou individualmente de algum consumidor, e 

nem que alguém seja efetivamente prejudicado, podendo ser observada em abstrato, já 

que o que vale é evitar que haja qualquer indução a erro, presumindo um prejuízo 

coletivo.  

 

Porém, não é qualquer falsidade que caracterizará uma publicidade como 

enganosa, pois essa falsidade deve induzir, ou pelo menos tentar induzir, o consumidor a 

pensar que a mensagem publicitária é idônea. Ou seja, em outros termos, não basta um 

simples emprego de informações total ou parcialmente falsas para configurar uma 

mensagem publicitária como ilícita, pois também é necessário que esses dados 

considerados falsos tenham, no mínimo, um efetivo potencial de induzir os 

consumidores em erro. 

 

Ademais, para a publicidade ser enganosa, não é imprescindível que 

haja efetivamente o engano, bastando haver apenas um potencial risco de 

enganosidade contido na mensagem publicitária. 

 

Evidentemente, a definição do que se trata de simples fantasia ou de que 

se trata de falsidade agressiva que tenha poder para induzir alguém a erro pode variar de 

pessoa para pessoa, de acordo com o grau de sua vulnerabilidade e hipossuficiência.  A 

mensagem publicitária sempre será enganosa quando for falsa, integral ou parcialmente, 

ou ainda se for capaz de induzir alguém a erro, não havendo qualquer correspondência 

entre o que se afirma e a realidade.  

 

É bom repetir que não há relação ou vínculo entre a falsidade e 

enganosidade, podendo haver mensagem falsa que não é enganosa, ou mensagem 

verdadeira que seja, ainda assim, enganosa, como, por exemplo, o fato de haver algum 

dado da informação que tenha sido omitido.  

 

A falsidade muitas vezes se associa com a fantasia publicitária, que 

possui um certo limite de tolerância para utilizar-se de hipérboles e exageros. Já a 

característica de enganosa se associa ao poder efetivo ou potencial de induzir alguém a 

erro, sendo um critério objetivo, não obstante se existiu ou não uma má-fé do anunciante. 
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Exemplos clássicos de propaganda enganosa, que induz claramente 

alguém a erro do produto, são as mensagens publicitárias que afirmam que um remédio 

tem a cura perfeita para a calvície ou quando afirma que todo o estabelecimento 

comercial está em liquidação, mas, ao chegar no local, percebe-se que apenas uma 

parcela dos produtos estão em liquidação.  

 

A publicidade enganosa pode ser caracterizada sob duas formas :  por 

comissão ou omissão.  

 

A publicidade é enganosa por comissão quando na mensagem 

publicitária fizer anúncio de um determinado produto ou serviço com uma 

capacidade potencial de induzir o consumidor em erro, maculando a declaração de 

vontade do consumidor (violação da autonomia da vontade), afirmando algo que não 

existe ou que não corresponda à realidade, contanto que não se trate de apenas mero 

exagero fantasioso. 

 

Já a publicidade enganosa por omissão ocorre quando o anunciante 

omite algum dado ou informação do produto ou serviço que seja de extrema 

relevância, essencial, que funciona como um fator preponderante na escolha do 

produto ou serviço, induzindo o consumidor em erro, de forma que, se o dado fosse 

relatado no anúncio, quase com certeza o consumidor teria escolhido um outro 

produto ou serviço que não o anunciado.  

 

Ainda seguindo as definições criadas pelo próprio CDC, agora de acordo 

com o art. 37, §2º, a publicidade abusiva não tem como finalidade ludibriar o 

consumidor sobre a qualidade de determinado produto, mas sim de influenciar o 

consumidor a se comportar ou a agir de forma diferente ou contrária à lei e aos bons 

costumes morais e éticos, instigando-os a discriminar, estereotipar, criar em sua mente 

comportamentos de violência, de superstição, de depressão etc, ou ainda levando o 

consumidor a se portar de modo prejudicial à própria saúde, à saúde coletiva ou à 

segurança.  

 

  A vedação à publicidade abusiva almeja proteger acima de tudo os 

valores éticos, sociais, constitucionais, ambientais e morais indisponíveis à nação, 
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entre eles : os valores da dignidade da pessoa humana,  do pluralismo político, do 

trabalho, de vedação a qualquer comportamento discriminatório, de proteção à 

família, à criança e ao adolescente e ao meio ambiente etc. 

 

  De acordo com a redação legal, há o termo “dentre outras”, de forma 

que gera a interpretação do rol de publicidade abusiva ser meramente 

exemplificativo. 

 

Para uma mensagem publicitária se configurar como abusiva, não é 

necessário que ocorra efetivamente um dano concreta a uma determinada pessoa, 

bastando haver a existência de perigo potencial. 

 

É comum encontrar uma mensagem publicitária que seja 

concomitante enganosa e abusiva, pois uma classificação não diverge nem anula a 

outra. 

 

3.4 O ônus da prova e a sua inversão 

  

O ônus da prova evidentemente não significa que a parte tem a 

obrigação (dever) de provar, mas é um ônus, pois, se assim não fizer, poderá sofrer 

consequências negativas dentro da esfera jurídica.  

 

Existe uma distribuição do ônus de provar, determinando em cada 

circunstância quem tem o ônus de provar, com o intuito de evitar prejuízos para 

determinada parte processual ou uma flagrante insuficiência de produção de prova. 

  

O CPC, como não poderia ser diferente, uma vez que se trata de 

assunto processual, se preocupou com este assunto, e em seu art. 333, estabeleceu as 

devidas orientações sobre a quem deve recair o ônus da prova, dependendo de cada 

circunstância.  

 

Todavia, o CDC, percebendo que as orientações gerais do CPC, 

embora perfeitas em uma relação jurídica comum, poderia prejudicar grave e 

injustamente a parte mais fraca e vulnerável da relação jurídica de consumo, em seu 
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art. 6º, VIII, criou uma nova orientação sobre o ônus da prova, asseverando tratar-se 

de direito básico do consumidor haver uma facilitação de sua defesa, invertendo, 

desta forma, e com base nesse fim, o ônus da prova em seu favor.  

 

Em carona ao artigo anterior, o CDC, agora em seu artigo 38, 

determinou que o ônus da prova deve recair sobre o anunciante do produto, em se 

tratando de controvérsia sobre a veracidade da propaganda.  

 

Esta última orientação sobre ônus da prova (art. 38 do CDC) é 

inviável de ser alterada ou invertida, sendo expressamente vedada a inversão do ônus 

da prova para o consumidor, nem mesmo através de cláusula contratual 

expressamente autorizada pelo consumidor, sendo este cláusula até mesmo 

considerada abusiva pelo CDC, em seu art. 51, VI, e será declarada nula de pleno 

direito.  

 

Ao contrário do que alguns mais ansiosos e apressados podem pensar, 

a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, não fere o princípio da 

isonomia, muito pelo contrário, pois esta inversão busca facilitar a defesa do 

consumidor no processo que, pela sua quase sempre hipossuficiência, já encontra-se 

naturalmente em posição desigual e desvantajosa frente ao fornecedor, a outra parte 

da relação.  

 

A inversão do ônus da prova pode ser requerida pelas partes, mas 

também pode ser fixada de ofício pelo juiz que analisará, caso a caso, se há a 

presença de um ou dos dois requisitos que possibilitam a inversão (verossimilhança 

das alegações na inicial ou a hipossuficiência do consumidor).  

 

A verossimilhança nas alegações não é a verdade puramente dita, até 

porque, se o juiz já soubesse que todo o alegado pelo consumidor é verdadeiro, não 

existiriam ou não teriam necessidade de cumprir as posteriores fases do processo, 

mas ela funciona como algo uma verdade aparente. Por sua vez, a hipossuficiência 

refere-se à capacidade técnica, cultural e econômica do consumidor frente a do 

fornecedor, que, quase que sempre, tem um nível econômico bem inferior e um 
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conhecimento técnico insuficiente ou pelo menos reduzido, sendo declarado como 

hipossuficiente.   

 

Não é sempre que a inversão do ônus da prova deve ser feita, ao 

contrário até do que muitos juízes pensam, pois só caberá a inversão quando houver 

o preenchimento de todos os requisitos. Se houver a inversão do ônus da prova, esta 

recairá para o fornecedor, que produzirá provas que anulem as presunções de 

verossimilhança do alegado pelo consumidor, bem como poderá, se for o caso, arguir 

as excludentes de responsabilidades, previstas no CDC, em seus arts. 12, § 3º, inc. I, 

II, III e 14, § 3º, inc. I e II.  

 

Discute-se ainda qual seria o momento ou fase processual mais 

adequada para o juiz analisar e deferir a inversão do ônus da prova. Segundo a 

melhor doutrina, o momento mais adequado seria entre a propositura da ação (inicial) 

e o despacho saneador, pois é somente após esta decisão que os pontos 

controvertidos da lide são fixados, bem como é a fase que antecede a fase de 

instrução, de forma que o fornecedor, já ciente da inversão do ônus da prova, poderá 

utilizar todas as provas disponíveis e lícitas possíveis para sua defesa, sem correr 

risco de surpresas, como, por exemplo, tomar conhecimento da inversão apenas antes 

da prolação da sentença, de forma que acabou não produzindo todas as provas que 

poderia, já que no momento da fase de instrução o ônus ainda era do consumidor, 

evitando, assim, prejuízos à ampla defesa e ao contraditório e, consequentemente, 

evitando futura anulação de sentença.    
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Capítulo 4  
 

DOS CRIMES, SANÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Dos crimes e das sanções administrativas  
 

Antes do advento do CDC, segundo alguns estudiosos e doutrinadores, 

era comum encontrarmos algumas leis esparsas que previam de qualquer forma sanções 

à publicidade enganosa. Exemplos dessas leis esparsas seriam a Lei 4.591/64 e a Lei 

1.521/51, esta última previa as infrações contra a economia popular. 

 

Após, com o surgimento do CDC, em seu título II, tipificou-se algumas 

condutas como criminais. 

  

Ainda estudando o CDC, agora precisamente em seu artigo 67, há a 

tipificação de crime para aquele que faz ou promete publicidade enganosa ou abusiva. 

Logo após, já em 27/12/1990, criou-se a Lei 8137, a qual tipifica e define quais seriam 

os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, 

gerando, assim, um conflito aparente de normas, tendo em vista que ambos tratam do 

mesmo assunto, mas divergem no tocante à cominação da pena. 

  

A primeira questão gerada pelo conflito aparente de norma questiona 

qual seria a norma a ser aplicada em um caso concreto de haver uma publicidade 

enganosa.   

 

Uma parte da doutrina resolve este conflito da seguinte forma : o crime 

tipificado no art. 67, do CDC, seria formal, já que não há no tipo qualquer condição de 

resultado decorrente de fazer ou promover a tão repudiada publicidade enganosa; 

contudo, na Lei 8137/90, em seu art. 7º, VII, o crime seria material, exigindo que tenha 

ocorrido uma efetiva indução dos consumidores vulneráveis em erro, isto é, sendo 

imprescindível a ocorrência de um resultado concreto.  
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Já uma outra parte considerável da doutrina resolve o problema de uma 

forma bem diferente. Esta outra parte aduz que o crime prescrito e tipificado no art. 67, 

do CDC, se restringe à hipótese de crime de consumo próprio, sendo aplicado, portanto, 

somente para relação jurídica de consumo. Já a aplicação do art. 7º, VII, da Lei 8137/90, 

seria empregada para crimes de consumo impróprio, isto é, para os crimes pertinentes às 

publicidades que podem constar em qualquer tipo de relação jurídica, exceto as de 

consumo, como, por exemplo, a publicidade de uma anunciante de emprego. Em suma, 

a tipificação deste artigo da Lei 8137/90 seria para relações jurídicas interempresariais, 

ou aquelas disciplinadas pelo Direito Civil. 

  

Mas a Lei 8137/90 também define uma conduta considerada mais 

gravosa pelo Estado, necessitando, assim, de uma pena mais severa, sendo aplicada esta 

norma sempre que a ordem social se sentir ameaçada. Assim, apenas para concluir, 

sempre que acontecer de um consumidor for lesado, ao ponto de demonstrar ter sido 

motivado pelo erro em decorrência da publicidade, causando prejuízos para si ou para 

outrem, deverá ser aplicado o art. 7º, VII, da Lei nº 8137/90, e não o CDC. 

 

 O CDC também define e tipifica como crime, em seu art. 69, a conduta 

daquele que deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à 

publicidade.  

 

Os crimes que tipificam condutas voltadas para publicidade enganosa e 

abusiva podem ser tanto dolosos como culposos, podendo ser também realizados tanto 

nas formas comissivas como nas omissivas. O próprio título II do CDC, ao tipificar as 

infrações penais, se subdivide entre os crimes realizados mediante afirmações falsas 

e/ou enganosas ou aquelas capazes de induzir o público a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança (prescritos nos arts. 66, 67, 68) e os 

crimes realizados por meio de omissão, sobretudo omissão de informações (prescritos 

arts. 63 e 64, caput).  

 

É mister ressaltar a argumentação jurídica do art. 56 do CDC, ao lado do 

art. 19, do Decreto nº 2.181/97, em que ambos fundamentam o porquê da aplicação de 

sanções administrativas àqueles que infringem as normas de proibição da publicidade 

enganosa. Ademais, é a autoridade administrativa, no âmbito de suas atribuições, 
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respeitada sua competência, legitimidade e demais pressupostos, quem aplica as sanções 

desse tipo, conforme prescreve o art. 56, em seu § U. Se as sanções foram aplicadas 

pelo PROCON municipal, todas as vantagens auferidas através de pagamento de multa, 

com pena e sanção, serão revertidas para os fundos municipais, de acordo com o amparo 

previsto no art. 57, do CDC. 

  
4.2 A contrapropaganda  

 

A contrapropaganda nada mais é que um tipo de penalidade ao infrator. 

A contrapropaganda pode ainda ser aplicada isoladamente ou concomitantemente com 

outras sanções administrativas previstas, sem prejuízo das de natureza cível e penal, de 

forma que as demais sanções não anulam a possibilidade de aplicação da 

contrapropaganda, não havendo, portanto, o bis in idem, até mesmo por que as sanções 

administrativas são de natureza diversa da contrapropaganda.  

 

A contrapropaganda também é uma sanção para infratores que 

desrespeitam a proibição legal de prática de publicidade enganosa, através de um 

processo administrativo contencioso. A contrapropaganda gera uma obrigação ao 

infrator causador do dano, seja material ou moral.  

 

Ela é de caráter de pena administrativa, de modo que, em razão disso, e 

como já dito, sua aplicação não exclui as sanções das esferas penal e civil. A 

contrapropaganda nada mais é que um meio de proteção e resguardo a fim de evitar que 

aconteçam eventuais prejuízos provenientes das mensagens publicitárias enganosas ou 

abusivas. 

 

Quem aplica a contrapropaganda é o Poder Executivo Federal, e, em 

alguns casos, os Estados e Municípios, caso estes dois últimos possuam leis próprias, 

mas, em qualquer caso, a aplicação da sanção respeitará sempre o devido processo legal 

ao infrator. 

 

Na verdade, é praticamente impossível anular todos os efeitos que uma 

publicidade enganosa ou abusiva tenha produzido, porém é possível – e é esse o 

verdadeiro intuito - alterar a interpretação que o consumidor tinha tido da publicidade 
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enganosa ou abusiva, sendo redirecionada para uma interpretação mais branda e com 

menos sobrecarga dos efeitos negativos gerados anteriormente, podendo o consumidor 

mudar seu senso crítico, através da contrapropaganda.  

 

Além de sanção administrativa, a contrapropaganda também tem sua 

função informativa e educativa, portanto, apresentando efeitos benéficos tanto para 

consumidor como para o anunciante, e, para este último, a medida pode servir de alerta 

para não mais produzir mensagens publicitárias enganosas ou abusivas, que possam 

piorar ou agravar a imagem de suas marcas, desencadeando uma possível perda da 

credibilidade no mercado de consumo. 

 

A contrapropaganda deve atender às informações necessárias para obter 

a realidade dos fatos que anteriormente foi negada, além da exigência de conseguir uma 

autorização prévia das autoridades administrativas que aplicaram a sanção. 

 

4.3 A responsabilidade civil dos infratores 

  

Toda vez - ou, pelo menos, é o que deveria ser - que uma mensagem 

publicitária apresentar uma linguagem ofensiva, ou divulgar informações falsas ou 

tendenciosas que desrespeitam os consumidores ou a sociedade em si, haverá uma 

responsabilidade civil do anunciante (geralmente empresário, dono da marca) de reparar 

o dano, seja ele material ou moral.  

 

Os empresários, anunciantes de mensagens publicitárias, ou 

patrocinadores destas mensagens, muitas vezes questionam as leis que regulam e 

orientam a política de publicidade e que impõem responsabilidades a infratores que 

violem normas protetivas, sob o argumento de criarem óbice aos objetivos comerciais 

deles, alegando haver um verdadeiro cerceamento da liberdade de expressão.  

 

Ora, é inquestionável que as normas e as leis consumeristas existem para 

impor limites e freios aos abusos e às ilicitudes que podem ser apresentadas nas 

mensagens publicitárias, que podem induzir os consumidores em erro, e a razão é muito 

simples, se os objetivos comerciais dos empresários forem atingidos mediante meios 

inadequados, então as normas e as leis devem sim criar e impor esses “óbices” que tanto 
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são questionados pelos empresários, pois a defesa e a proteção dos consumidores 

vulneráveis devem prevalecer sobre o objetivo desordenado e ilimitado dos empresários 

de auferirem lucros a todo custo, na política “doa a quem doer”, “custe o que custar”.  

 

 É dever inerente da atividade comercial informar, divulgar e alertar 

sobre todos os riscos que produtos/serviços podem oferecer. Qualquer falha nessa 

informação, seja através de mensagens tendenciosas ou enganosas, seja através da 

omissão dos dados, o dever de reparar pelos danos ocorrerá sempre que alguém for 

prejudicado ou lesionado, sejam danos causados de caráter individual ou coletivo. 

 

Desta forma, respondem pelos danos causados através dos crimes de 

prática de publicidade enganosa ou abusiva, tanto a empresa anunciante, como a agência 

de publicidade e o veículo de comunicação. Contudo, a maior responsabilidade, em 

regra, recai ao anunciante, ou a empresa anunciante, uma vez que as mensagens 

publicitárias são divulgadas através de informações fornecidas por elas às agências de 

publicidade, sem falar que é o anunciante ou a empresa anunciante quem concede a 

aprovação ou não para que a publicidade seja divulgada através dos veículos de 

comunicação.  

 

Já os profissionais das agências publicitárias, os verdadeiros roteiristas 

das mensagens publicitárias, embora com uma responsabilidade menor, são co-autores 

dos crimes e infrações que podem ser cometidos, seja na modalidade dolosa, seja na 

modalidade culposa, contanto que existam evidências, ou no mínimo indícios, de que os 

publicitários sabiam ou deveriam saber que a publicidade continha informações dotadas 

de vícios falsos ou enganosos. Os publicitários ou agências publicitárias responderão na 

modalidade culposa se, de forma negligente, não observando para um eventual perigo 

que possa causar à saúde, à segurança ou à vida dos consumidores, criar a mensagem 

publicitária lesiva. 

 

A responsabilidade dos infratores por criação e divulgação de  

publicidade ilícita é objetiva, sendo prescindível, portanto, o ânimo ou intenção da 

conduta criminosa.  
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É importante destacar que o CDC, assim como outros diplomas legais, 

seguiu a teoria do risco do empreendimento, de modo a assegurar a aplicação de 

punições e responsabilidade civil ao empresário, dono da atividade empresarial, 

devendo arcar por todos os vícios advindos de seu negócio ou empreendimento, 

independentemente de haver ou não a culpa, assim como ocorre na Responsabilidade 

Civil do Estado, na forma do art. 37, §6º, da Constituição da República. 

 

  Mas o ordenamento jurídico também não protege o consumidor ao 

ponto de cometer injustiças, de modo que, sem embargo de a parte hipossuficiente, 

vítima da publicidade enganosa ou abusiva, ser indenizada, é necessário obediência e 

respeito às regras legais para não ocorrer o enriquecimento ilícito do consumidor. 
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CONCLUSÃO DO TRABALHO 
 

Com os últimos anos, mais precisamente as últimas três décadas, a 

sociedade sofreu transformações que, por conseguinte, geraram progresso tanto no 

plano sócio-econômico, como no cultural e no tecnológico. Assim como explica 

Darwim em sua teoria de seleção natural, a evolução da sociedade também exige uma 

adequação dos direitos conforme a modernidade chega, ao passo que quanto mais 

evolui, mais deverá renovar os seus direitos. 

  

O CDC, no intuito de estabelecer equilíbrio e paridade nas relações de 

consumo, protege o consumidor, mas não ao ponto deste prevalecer-se sobre a outra 

parte, mas, sim, no objetivo de haver uma igualdade real, desta forma ele prevê o acesso 

do consumidor à justiça, declara sua vulnerabilidade e, em muitas vezes, a sua 

hipossuficiência, cria regras que o protege, como, por exemplo, a inversão do  ônus da 

prova etc. 

 

A publicidade reflete o sistema capitalista em que viemos, baseando-se 

na relação de produção-consumo, buscando atingir a esfera íntima dos consumidores ao 

ponto de seduzi-lo na opção de compra, alterando sua vida no dia a dia, criando novos 

hábitos, figurinos, estabelecendo novas necessidades de consumo que antes eram apenas 

luxo ou capricho, ou simples desejo, e, até mesmo, alterando a própria cultura de um 

povo. 

 

Não é exagero afirmar que a regulamentação da publicidade no Brasil 

veio através do CDC, o qual impõe vários princípios básicos à publicidade, sobretudo o 

da veracidade e o da identificação de uma mensagem. Da mesma forma, o CDC veda 

várias formas típicas de publicidade, em especial a enganosa e a abusiva.  

 

O principal responsável pela criação e divulgação de uma mensagem 

publicitária enganosa ou abusiva é o próprio empresário anunciante - sem isentar, no 

entanto, outras pessoas que também participaram de alguma forma para que a 

publicidade atingisse lesivamente os consumidores ou pelo menos exponha todos de 
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uma forma potencial a perigo, como são os agentes publicitários e o canal de veiculação 

da mensagem publicitária.   

 

Os empresários, através de seus inúmeros métodos e meios de 

publicidade, tem o “poder” de induzir ou instigar os consumidores a optarem por 

determinado produto/serviço. Contudo, se tais métodos e meios forem ilegítimos para 

conquistar os consumidores, é muito provável de estar criando uma publicidade com 

mensagem falsa, dotada com o único objetivo de obter lucros através das vendas, tudo 

isso às custas do consumidor em razão do induzimento de erro.  

 

Deste modo, age o Estado para - não só tutelar os mais fracos, 

vulneráveis e hipossuficientes que não têm condições técnicas, econômicas e culturais 

de serem imunes e de se auto-protegerem de toda falsidade e enganosidade existentes 

nas mensagens publicitárias sobre seus produtos e serviços - mas também para punir os 

infratores.  

 

 Os infratores de uma publicidade enganosa ou abusiva podem responder 

por sanções de todos os âmbitos : do direito civil, administrativo e penal. Isso se 

justifica por que muitas vezes o empresário e sua empresa possuem um poder 

econômico tão supremo que se sofrer a sanção de apenas um âmbito do ordenamento 

jurídico, esta sanção não terá condições para, efeitos práticos, educar e, inclusive, punir 

efetivamente o infrator, correndo risco de tornar-se letra morta.  

 

Ainda bem que o Estado como um todo entendeu que o controle de 

regulamentação da publicidade é a forma sagaz de impor limites e freios aos abusos que 

qualquer empresário, em sua atividade empresarial com seu poderio econômico, pode 

cometer em detrimento do consumidor.   

 

Com uma publicidade clara, coerente, sem artifícios ou métodos 

agressivos e ilícitos de persuasão e engano, os empresários certamente terão seus lucros 

ainda maiores que já tem, terão a consciência limpa de que não estarão infringindo 

nenhuma lei e nem colocando os consumidores em risco. E não para por aí... Toda esta 

política de publicidade honesta facilitará ainda mais a divulgação da sua marca e 

melhorará ainda mais a sua imagem no mercado de consumo perante às concorrentes.  
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É essa a ideia que precisa acender na mente dos empresários. Por mais 

que o ordenamento jurídico puna as condutas infratoras dos empresários, tudo seria 

mais fácil se os próprios empresários se conscientizassem desta idéia. Afinal de contas, 

uma publicidade lícita não é melhor apenas para os consumidores, mas também para o 

próprio empresário. No dia que este entendimento passar a ser mais bem aceito pelos 

empresários, com certeza as relações jurídicas de consumo serão menos discutidas e 

embatidas, haverá um número bem menor de demandas judiciais, desafogará o 

Judiciário com demandas simples e banais, causados por erros desnecessários dos 

empresários, haverá menos consumidores lesados e prejudicados por publicidades 

ilícitas, e as empresas investirão mais nos direitos dos consumidores, em busca de 

melhorar progressivamente sua imagem e a das suas marcas. A “luta” das concorrentes 

será para quem for mais honesto, leal com o consumidor, para obter a melhor fama e 

imagem, beneficiando, assim, a todos !! 
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