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RESUMO 

 

DEL NERO, Maria Isabel Aguiar de Cunto Schützer. Responsabilidade civil pela 

publicidade ilícita no âmbito das relações de consumo, 2019. 237 páginas. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Direito de Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. 

 

A publicidade desempenha papel de inquestionável relevância na sociedade de massa e de 

consumo atual; contudo, se utilizada de forma indiscriminada pelos fornecedores de 

produtos e serviços, pode afetar negativamente os consumidores a ela expostos, razão pela 

qual é preciso estabelecer os limites que os fornecedores devem observar ao elaborar e 

difundir mensagens publicitárias, bem como as consequências a que eles estrão sujeitos em 

caso de inobservância dessas regras. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é 

sistematizar as principais regras aplicáveis à publicidade e as consequências da sua 

inobservância sob a ótica das relações de consumo. Para tanto, é preciso partir do conceito 

de publicidade como prática comercial de que se valem os fornecedores de produtos e 

serviço no mercado e, a partir de daí, analisar os diferentes sistemas de controle aos quais 

essa atividade pode ser submetida e indicar as principais disposições constitucionais e 

legais a ela aplicáveis. O descumprimento dessas regras produz reflexos indesejados nas 

relações de consumo e leva à ilicitude da publicidade, que pode resultar na 

responsabilização dos agentes nela envolvidos não apenas na esfera civil mas também nas 

esferas administrativa e criminal. Ao final, será possível elaborar um panorama geral da 

natureza e extensão da responsabilidade civil dos diferentes agentes envolvidos na 

publicidade considerada ilícita pelos danos causados aos consumidores, bem como os 

efeitos civis que podem dela resultar com vistas à reparação desses danos. 

 

Palavras-chave: publicidade – publicidade ilícita – consumidor – publicidade enganosa e 

abusiva – responsabilidade civil. 
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ABSTRACT 

 

DEL NERO, Maria Isabel Aguiar de Cunto Schützer. Civil liability for ilegal advertising in 

consumer law, 2019. 237 pages. Masters Dissertation. University of São Paulo Law 

School. São Paulo, 2019. 

 

Advertising plays an undoubtedly relevant role in our current mass and consumer society; 

however, if used indiscriminately by goods and services providers, it can negatively affect 

customers who are exposed to it, which is why it is necessary to establish the limits which 

the providers must abide to when creating and disseminating these messages, as well as the 

consequences to which they are subject in case in case of non-compliance with those rules. 

In this context, the purpose of this dissertation is to systematize the main rules applicable 

to advertising and the consequences of its non-compliance from the point of view of 

consumer relations. For that end, it is necessary to establish the meaning of the word 

advertising as a commercial practice used by good and services providers and, from that, 

study the diferente systems of control to which this activity is subject and the main 

constitucional and legal rules which apply to it. Failure to comply with the rules produces 

undesirable reflexes in consumer relations and leads to unlawfulness advertising, which 

may result not only in the cvil liability of the providers involved, but also in their 

administrative and criminal liability. Finally,	it will be possible to draw up an overview of 

the nature and extent of the civil liability of the various agents involved in the unlawful 

advrtising for the damages caused to consumers, as well as the other civil consequences 

that may result from it in order to repair those damages. 

 

Key words: advertising – ilegal advertising – consumer rights – false and abusive 

advertising – civil liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A publicidade de bens e serviços constitui prática comercial de grande 

importância na sociedade atual, que, além de sociedade de consumo, é também sociedade 

de massa1, por se tratar de importante instrumento à disposição do fornecedor para 

alcançar potenciais consumidores, tornando conhecidos os produtos e serviços por ele 

oferecidos e, assim, possibilitar a concretização de um maior número de operações 

econômicas no mercado de consumo. 

Aliás, mais do que um mero instrumento à disposição dos fornecedores, a 

publicidade chega a ser elemento essencial da sociedade de consumo, expressão utilizada 

para designar “o atual estágio do capitalismo no mundo ocidental, caracterizado pela 

produção em massa de produtos e serviços, pelo consequente consumo em massa, pelo 

crescimento da moda e do recorrente uso da publicidade para a promoção dos bens”2. E 

nessa economia de massa a publicidade mostra-se indispensável para a captação de 

consumidores, pois “[c]om a perda do contato pessoal nas negociações, coube aos veículos 

publicitários levar ao consumidor as informações necessárias para sua decisão em favor do 

consumo de determinada mercadoria”3. 

Nesse sentido, GUIDO ALPA reconhece que, dentre todos os fenômenos do 

consumo da atualidade, é a publicidade o verdadeiro e característico sinal da sociedade no 

capitalismo maduro, a ponto de reconhecer a existência de um binômio indissociável 

publicidade-sociedade de consumo4. 

A expansão da publicidade acompanhou o processo de concentração 

econômica e a transformação do mercado desencadeado especialmente a partir da década 

de 70 do século XX, passando a partir de então a exercer não mais uma função 

primordialmente informativa, mas eminentemente persuasiva, e sendo utilizada não apenas 

																																																								
1 EGLE CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL chega a afirmar que a publicidade e a sociedade de massa 
constituem um “binômio indissociável” (PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, 
in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, p. 114). 
2 DENSA, Roberta. Proteção jurídica da criança consumidora: entretenimento – classificação indicativa – 
filmes – jogos – jogos eletrônicos, p. 9. 
3 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 100. 
4 ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 124. 
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para vender produtos e serviços, mas também atitudes, sonhos, desejos e padrões de 

comportamento5. 

Embora isso não signifique que o fenômeno publicitário não se fizesse presente 

antes desse momento, GUIDO ALPA explica que, antes disso, a publicidade se destinava a 

informar o consumidor e envolvia apenas o varejista e o adquirente do produto, revestindo-

se de natureza “artesanal” e baseando-se na garantia fornecida pelo comerciante ao cliente; 

foi somente após as alterações ocorridas no mercado e na própria sociedade na segunda 

metade do século XX que a publicidade passou a desempenhar uma função eminentemente 

persuasiva6. 

A sociedade de consumo, segundo GILLES LIPOVETSKY, apresenta três fases de 

desenvolvimento: i) o nascimento dos mercados de massa, ciclo que se iniciou nos anos 

1880 e terminou com a Segunda Guerra Mundial e consistiu na substituição dos pequenos 

mercados locais pelos grandes mercados nacionais; ii) a sociedade de consumo de massa, 

que se estabeleceu por volta de 1950 e foi marcada pela elevação do nível de produtividade 

do trabalho e pela extensão da regulação da economia fordista, também denominada 

“sociedade de abundância”; e iii) a sociedade de hiperconsumo, caracterizada pela busca 

da felicidade por meio do consumo7. 

Embora o surgimento da publicidade possa ser identificado já na primeira fase 

da sociedade de consumo, foi sem dúvida na sociedade de hiperconsumo que ela adquiriu 

maior relevância como instrumento indispensável para despertar o desejo nos indivíduos, 

de tal forma movidos por tais impulsos que são chamados pelo autor de homo 

consumericus. Além disso, a publicidade abandonou um caráter eminentemente 

informativo e baseado na valorização repetitiva do produto ou serviço, passando a 

privilegiar o espetacular, o lúdico, o humor, a surpresa e a sedução dos consumidores, 

criando a denominada “publicidade criativa” ou “hiperpublicidade”, especialmente 

desenvolvida para atingir o consumidor emocional e reflexivo da sociedade de 

hiperconsumo8. 

																																																								
5 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 29. 
6 ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 125. 
7 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo, p. 26 e seguintes. 
8 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo, p. 96. 
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Assim, mais do que em uma sociedade de consumo, ZYGMUNT BAUMAN expõe 

que vivemos em uma verdadeira “sociedade de consumidores”, assim entendida como a 

sociedade “que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma 

estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas” e na qual 

“os lugares obtidos ou alocados no eixo da excelência/inépcia do desempenho consumista 

se transformam no principal fator de estratificação e no maior critério de inclusão e 

exclusão, assim como orientam a distribuição do apreço e do estigma sociais, e também de 

fatias de atenção ao público”9. Segundo o autor, na sociedade de consumidores, que 

substituiu a sociedade de produtores/soldados que existiu durante a idade moderna10, todas 

as pessoas, independentemente de gênero, idade ou classe social, têm o consumo não 

apenas como vocação, mas como verdadeiro dever, além de serem, elas mesmas, 

mercadorias vendáveis. Por esse motivo, “os indivíduos que se satisfazem com um 

conjunto finito de necessidades, guiando-se somente por aquilo que acreditam necessitar, e 

nunca procuram novas necessidades que poderiam despertar um agradável anseio por 

satisfação são consumidores falhos”11. Diante desse contexto, a publicidade, como local 

destinado ao encontro de potenciais consumidores com potenciais objetos de consumo, 

desempenha o papel de despertar nos consumidores não apenas o desejo de consumo, mas 

também a convicção de que o seu valor na sociedade depende da aquisição do produto ou 

serviço anunciado12 , funcionando como a principal rede de interações humanas da 

sociedade de consumidores13. Daí a expressão “consumo, logo existo”14. 

Nessa cultura de consumo, “os bens e serviços são adquiridos não para 

satisfação de necessidades, mas como instrumentos que nos permitem estabelecer uma 

diferenciação, auto-segmentando o próprio tecido social. Assim, o desejo de distinguir-se a 

																																																								
9 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, p. 71. 
10 A sociedade de produtores era baseada nos pilares axiológicos da procrastinação e da possibilidade de 
retardamento da satisfação, enquanto a sociedade de consumidores valoriza a efemeridade e a obtenção da 
satisfação imediata (BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, 
p. 111). 
11 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, p. 128. Em outra 
obra, o mesmo autor afirma que “[v]ivemos hoje numa sociedade global de consumidores, e os padrões de 
comportamento de consumo só podem afetar todos os outros aspectos de nossas vidas, inclusive a vida de 
trabalho e de família. Somos todos pressionados a consumir mais, e, nesse percurso, nós mesmos nos 
tornamos produtos nos mercados de consumo e de trabalho” (BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num 
mundo de consumidores?, p. 64 e 65). 
12 Um exemplo clássico dessa situação, particularmente paradigmática por ser dirigida ao público infantil, é o 
comercial das tesouras do Mickey e da Minnie, da marca Mundial, na década de 90, na qual um menino 
repetia por diversas vezes: “Eu tenho, você não tem”; e ao final, o narrador dizia: “Só você ainda não tem”. 
13 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, p. 19. 
14 DENSA, Roberta. Proteção jurídica da criança consumidora: entretenimento – classificação indicativa – 
filmes – jogos – jogos eletrônicos, 18. 
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simultaneamente, ver-se identificado com determinado grupo social impulsiona o 

consumo, que se transforma em demanda”. Ademais, em uma sociedade caracterizada pelo 

anonimato – pois o fornecedor não é conhecido pelos consumidores –, pela complexidade 

– pois os consumidores desconhecem a forma pela qual se processa a produção – e pela 

desigualdade – pois os fornecedores dispõem de preponderância econômica, jurídica e 

técnica – das relações de consumo, as técnicas de marketing, e notadamente a publicidade, 

constituem importante instrumento utilizado pelos fornecedores para estabelecer pelo 

consumo uma forma de comunicação e de integração social15. 

Ainda acerca do momento atual, ANTHONY GIDDENS afirma tratar-se de um 

“mundo em descontrole” (“runaway world”), expressão que, segundo o autor, “capta 

sentimentos que muitos de nós experimentamos, vivendo numa época de rápida 

mudança”16. Na obra, o autor aponta mudanças verificadas nesse chamado mundo em 

descontrole, atribuídas especialmente à crescente globalização, em diversas esferas da 

sociedade, como a concepção de risco, as tradições, a família e a democracia. E, como não 

poderia deixar de ser, essas rápidas e constantes mudanças atingem também o mercado de 

consumo e, o que importa especialmente para os fins deste trabalho, a publicidade, 

notadamente em razão dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento de novas formas de 

comunicação e disseminação de conteúdos. 

Aliás, a importância da publicidade na sociedade de consumo é tanta, que, 

segundo TAMARA AMOROSO GONÇALVES, “estimula não apenas o interesse dos 

consumidores sobre determinados bens, como também induz o seu consumo. Para tanto, 

além de produtos, a publicidade difunde valores, modos de vida, padrões de beleza e de 

comportamento”. Nesse sentido, a publicidade “impacta profundamente a sociedade, em 

uma relação de troca mútua: ao mesmo tempo em que reflete valores, os forja; ao mesmo 

tempo em que sinaliza o que o que seria um comportamento adequado, normal ou 

desejável, o estimula. Com isso, marca profundamente os processo de formação dos 

indivíduos, em especial aqueles em desenvolvimento biopsicológico, como as crianças”17. 

																																																								
15 MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, in NERY 
JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito 
do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 404 e 405. 
16 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós, 6.ª ed., p. 9. 
17 GONÇALVES, Tamara Amoroso. A regulamentação da publicidade dirigida a crianças: um ponto de 
encontro entre o direito da criança e do adolescente e o direito do consumidor, in Revista Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo – Curitiba, v.4, n.14, p. 126. 
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No mesmo sentido, MIRIAM KEIKO DE S. SATO aponta que a publicidade 

“procura influenciar a opinião dos membros da coletividade, conduzindo-os a um 

pensamento ou uma conduta, como, por exemplo, comprar determinado bem ou 

comportar-se desta ou daquela maneira, induzido pela publicidade”18. 

Como corolário da promoção do consumo, a publicidade é também 

extremamente eficaz na promoção da obsolescência programada, pois “[a] divulgação de 

novos produtos traz uma oculta mensagem de defasagem de mercadorias já adquiridas, 

induzindo os consumidores ao descarte dos objetos em uso em favor de novas aquisições 

do mercado de consumo”19. 

O próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária reconhece, 

em seu art. 7.º, que a publicidade “exerce forte influência de ordem cultural sobre grandes 

massas da população”, razão pela qual recomenda que a atividade publicitária seja 

desempenhada por profissionais e agências situadas no Brasil20, certamente para assegurar 

que a publicidade reflita os valores da sociedade brasileira. 

Além disso, a publicidade e, de modo mais amplo, o marketing, assumiram 

tamanha relevância na economia atual, que, nas palavras de HERMAN BENJAMIN, “não mais 

vivemos numa mera ‘economia de produção’, mas numa verdadeira ‘economia de 

marketing’”, pois “não é o marketing que segue a produção; é esta que, de certa maneira, 

acompanha os passos traçados por aquele, que, não raramente, se antecipa à demanda, mais 

do que a ela respondendo”21. 

Entretanto, além de desempenhar um papel fundamental sob o ponto de vista 

econômico-social-cultural – pois é estimuladora do consumo e importante instrumento de 

																																																								
18 SATO, Miriam Keiko de S. A propaganda e a publicidade de medicamentos e a informação ao consumidor, 
in Revista de Direito Sanitário – São Paulo, v.3, n.3, p. 93. 
19 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 101. 
20 Artigo 7.º. De vez que a publicidade exerce forte influência de ordem cultural sobre grandes massas da 
população, este Código recomenda que os anúncios sejam criados e produzidos por Agências e Profissionais 
sediados no país – salvo impossibilidade devidamente comprovada e, ainda, que toda publicidade seja 
agenciada por empresa aqui estabelecida. 
21 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 61. 
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controle social –, a publicidade também desempenha um papel sob a perspectiva jurídica, 

“já que é influente ferramenta de formação do consentimento do consumidor”22. 

 E, aliado à crescente importância da publicidade em uma sociedade de 

consumo, o desenvolvimento de novas formas de publicidade, em especial na internet, por 

meio de redes sociais tais como blogs, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat, pode 

levar a situações indesejadas, que devem ser coibidas pelo direito. 

Cabe, assim, ao direito estabelecer as regras e limites que devem ser 

observados por aqueles que se valem da publicidade como forma de impulsionar a venda 

de produtos e serviços no mercado de consumo e dessa forma coibir ou sancionar qualquer 

forma de publicidade ilícita, a fim de assegurar a proteção dos consumidores, reais ou 

potenciais, por ela atingidos e, de modo geral, a proteção de valores vigentes na sociedade. 

E, para os fins do presente trabalho, será analisada a questão da responsabilidade civil pela 

publicidade ilícita no âmbito das relações de consumo, embora essa também seja objeto de 

sancionamento pelo direito administrativo e pelo direito penal e, ainda, produza reflexos 

no âmbito de outras relações do fornecedor, tais como as concorrenciais. 

A esse respeito, GIUSEPPE ROSSI explica que, do ponto de vista subjetivo, a 

“idoneidade danosa” da publicidade pode atingir tanto os consumidores, gerando risco de 

“lesão da confiança depositada na mensagem enganosa (lesões tipicamente econômicas, 

mas que podem atingir também a própria integridade física do consumidor [...])”, quanto 

os concorrentes, “que correm o risco de sofrer desvios ilegítimos de clientela por 

consequência de juízos formulados pelos consumidores com base em dados falsos 

fornecidos pelos concorrentes”23. Entretanto, segundo o autor, “as lesões causadas ao 

concorrente decorrem na verdade de uma pluralidade de lesões (ou potenciais lesões, 

considerando que a disciplina da concorrência desleal considera relevante, pelo menos para 

fins de tutela inibitória, a mera ‘idoneidade do ato’ de prejudicar ilegitimamente o 

																																																								
22 BENJAMIN, Antônio Herman V. – O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 58. 
23 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità dannosa: concorrenza sleale, “diritto a non essere ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 5 e 6: a idoneidade danosa da publicidade atinge tanto os consumidores, gerando “lesioni 
dall’affidamento riposto nel messagio decettivo (lesioni tipicamente economiche, ma che potrebbero colpire 
altresì la stessa integrità fisica del consumatore: si pensi al messagio inganevole relativo a specialità 
medicinali, cosmetiche o comunque destinate ad uso corporeo)”, quanto os concorrentes, “chi rischiano di 
subire sviamenti de clientela illegitimi perché conseguenza di giudizi formulati dai consumatori sulla base 
del falsi dati ad essi forniti dal concorrente”. 
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estabelecimento alheio), causadas a consumidores individuais”24, pois a perda de clientela 

é resultado das escolhas de uma pluralidade de consumidores individuais enganados pela 

mensagem publicitária que os levam a optar pelo autor da mensagem enganosa em 

detrimento de outro fornecedor de produto ou serviço semelhante. 

Reconhecida, portanto, a inquestionável importância da publicidade no mundo 

atual e sua potencialidade de produzir efeitos danosos perante terceiros, especificamente 

no âmbito das relações de consumo, mostra-se necessário, em primeiro lugar, definir o 

conceito de publicidade e distingui-lo do de outras figuras semelhantes, como a 

propaganda, o marketing e a informação. 

Em seguida, analisar-se-á o regime jurídico da publicidade, notadamente os 

diferentes sistemas de controle da publicidade utilizados como forma de coibir e reprimir 

eventuais abusos e as fontes normativas da atividade publicitária no Brasil. 

Também serão identificados os fundamentos e as limitações constitucionais da 

atividade publicitária, bem como os princípios que deverão ser observados pelos 

fornecedores na sua criação e veiculação. Identificar-se-ão ainda as modalidades de 

publicidade ilícita decorrentes da violação dessas regras e as esferas em que pode se 

manifestar essa ilicitude. 

Todas essas questões levarão ao principal objetivo do trabalho, qual seja, 

identificar quais são os agentes responsáveis pelos danos causados aos consumidores pela 

publicidade ilícita e a natureza e extensão dessa responsabilidade, bem como as formas de 

prevenção e reparação civil dos danos dela provenientes. 

 

  

																																																								
24 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità dannosa: concorrenza sleale, “diritto a non essere ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 6: “[l]a lesioni arrecata al concorrente costituisce in effetti l’insieme di una pluralità di lesioni 
(o potenziali lesioni, considerato che la disciplina dela concorrenza sleale rende expressamente rilevante, 
quanto meno al fini inibitori, la mera ‘idoneità dell’atto’ a ledere illegittimamenti l’altrui azienda), arrecate a 
singoli consumatori”. 
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1. CONCEITO DE PUBLICIDADE E FIGURAS ASSEMELHADAS 

 

O termo publicidade é polissêmico, podendo apresentar diferentes significados 

nas diversas áreas do conhecimento, incluindo o direito. De forma genérica, contudo, é 

possível dizer que, na linguagem jurídica, o termo publicidade pode ter os seguintes 

significados, dentre outros: i) qualidade do que é público; ii) divulgação de informações 

sobre pessoas, ideias ou instituições pelo uso de veículos normais de comunicação; iii) ato 

de se divulgar um fato para que se torne notório e público; iv) ato de tornar algo de 

conhecimento geral; v) na presença de todos25. 

Para os fins do presente trabalho importa, contudo, apenas a publicidade típica 

do direito empresarial e do direito do consumidor, por vezes chamada publicidade 

comercial, assim entendida, segundo conceito de VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, como 

“aquela relacionada ao mercado de consumo, que, em ultima instância, objetiva, como o 

próprio nome enseja, o consumo de produtos e serviços”26. 

No conceito mercadológico, a publicidade “é o elemento de ligação entre o 

fornecedor e aqueles que utilizarão os produtos ou serviços, divulgando e promovendo tais 

serviços e produtos”27. 

 

1.1. Publicidade como prática comercial 

 

Práticas comerciais, segundo conceito de HERMAN BENJAMIN, são “os 

procedimentos, mecanismos, métodos e técnicas utilizados pelos fornecedores para, 

mesmo indiretamente, fomentar, manter, desenvolver e garantir a circulação de seus 

produtos e serviços até o destinatário final”28. 

De forma análoga, SERGIO RODRIGO MARTINEZ conceitua práticas comerciais 

como “o conjunto de atividades desempenhadas pelo fornecedor no desenvolvimento das 

																																																								
25 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 6. 
26 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 8. 
27 MORAES, Renata Gomes de. O consumidor ante a publicidade ilícita, in Revista do Instituto de Pesquisas e 
Estudos – Bauru, n.41, set./dez. 2004, p. 380. 
28 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 200. 
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relações de consumo”29, tais como as promoções de venda, as formas de contratação, a 

cobrança de dívidas e, obviamente, a publicidade. 

A publicidade como prática comercial, também chamada publicidade 

comercial ou apenas publicidade, “é aquela relacionada ao mercado de consumo, que, em 

última instância, objetiva, como o próprio nome enseja, o comércio de produtos e 

serviços” 30 . O ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário de outras legislações 

estrangeiras, não traz um conceito de publicidade sob a perspectiva das práticas 

comerciais, razão pela qual não há uma definição unívoca de tal fenômeno. 

O art. 5.º da Lei n.º 4.680/95 traz um conceito deveras amplo de publicidade, 

ultrapassando os limites entre esta e a propaganda, conforme se verá adiante, ao definir a 

publicidade como “qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou 

serviços por parte de um anunciante identificado”. O mesmo diga-se do conceito trazido 

pelo art. 8.º do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que, embora 

desprovido de força vinculante, é comumente utilizado no estudo da matéria, considerando 

como publicidade “toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem 

como promover instituição, conceitos e ideias”. Essa definição não se mostra precisa, pois, 

conforme se verá adiante, confunde os conceitos de publicidade e propaganda. 

Conceito similar é adotado pelo Comitê de Definições da American 

Association of Advertising Agencies (AAAA), que entende por publicidade “qualquer 

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

serviços, por um patrocinador identificado”. 

No âmbito da União Europeia, a Diretiva Comunitária 84/450, que versa sobre 

publicidade enganosa, conceitua publicidade como “toda forma de comunicação feita no 

quadro de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal com o fim de promover 

o fornecimento de bens ou de serviços, compreendidos os bens imóveis, os direitos e as 

obrigações”. 

No Brasil, antes mesmo do advento do Código de Defesa do Consumidor, 

CARLOS ALBERTO BITTAR já conceituava a publicidade como “a atividade empresarial que 

																																																								
29 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 226. 
30 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 8. 
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consiste em fazer despertar no consumidor interesse pela aquisição ou pela utilização de 

produtos ou de serviços que anuncia, através de mensagens escritas ou faladas”31. 

Partindo da teoria do marketing, FERNANDO GHERARDINI SANTOS conceitua 

publicidade como “todo tipo de informação não-pessoal realizada através de uma mídia 

indireta e impessoal (v. g., impressa, eletrônica, outdoor e trânsito), visando estimular a 

demanda de produtos e serviços, com isso buscando, portanto, resultados econômicos (ou 

seja, objetivando a aquisição dos bens por parte dos consumidores)”32. 

Segundo HERMAN BENJAMIN, publicidade é “qualquer forma de oferta, 

comercial e massificada, tendo um patrocinador identificado e objetivando, direta ou 

indiretamente, a promoção de produtos ou serviços, com utilização de informação e/ou 

persuasão”33. Em sentido semelhante, JEAN CALAIS-AULOY conceitua a publicidade como 

“toda mensagem endereçada ao público para o propósito de estimular a demanda de bens 

ou serviços”34. 

O conceito elaborado por ADALBERTO PASQUALOTTO, por sua vez, entende 

como publicidade “toda comunicação de entidades públicas ou privadas, inclusive as não 

personalizadas, feita através de qualquer meio, destinada a influenciar o público em favor, 

direta ou indiretamente, de produtos ou serviços, com ou sem finalidade lucrativa”35. 

Qualquer que seja o conceito de publicidade adotado, todos eles possuem 

alguns elementos em comum, que, segundo PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES, são 

“o patrocínio, a divulgação de produtos ou serviços, a informação, a persuasão e a 

atividade dirigida ao público”36; ou, nos termos de FERNANDO GHERARDINI SANTOS: i) 

difusão; ii) informação; iii) incitamento ao consumo de produtos ou serviços; iv) difusão 

																																																								
31 BITTAR, A. C. Os direitos de autor nos meios modernos de comunicação, p. 37. 
32 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 199. 
33 BENJAMIN, Antônio Herman V. – O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 65. 
34 CALAIS-AULOY, Jean. Droit de la consommation, p. 205 (“tout message adresse au public dans le but de 
stimuler la demande de biens ou de services”). 
35 PASQUALOTTO, Adalberto – Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 25. 
36 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini – A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, 2.ª ed., p. 100 
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de uma atividade econômica (finalidade lucrativa do patrocinador da mensagem 

publicitária)37 e 38. 

De forma mais restrita, ADALBERTO PASQUALOTTO aponta como elementos 

nucleares do conceito de publicidade apenas os sgeuintes: i) finalidade de influenciar o 

público; ii) favorecimento, direto ou indireto, de produtos ou serviços39. 

 

1.2. Publicidade e propaganda 

 

Embora comumente empregados de forma indistinta – como ocorre por 

exemplo no art. 220, § 4.º, da Constituição Federal, que empregou a expressão propaganda 

comercial quando, em verdade, trata da publicidade 40  –, os termos publicidade e 

propaganda, em sua acepção técnica, não se confundem, embora ambas traduzam 

fenômenos ligados à comunicação41. 

Aliás, até mesmo a etimologia das palavras já evidencia a sua distinção: 

enquanto o termo “publicidade” vem do latim “publicare”, que significava expor ao 

público, publicar, o termo “propaganda” vem do latim “propagare”, que significava 

disseminar ou propagar ideias, princípios, ideias, conhecimentos ou teorias42. 

A publicidade “é fenômeno da mercadologia, do marketing, cujo conceito não 

pode ser separado da finalidade econômica em que está enclausurado”; a propaganda, por 

sua vez, “possui objetivos distintos, relacionados ao convencimento ideológico, religioso, 
																																																								
37 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 200. 
38 SERGIO RODRIGO MARTINEZ aponta como características da publicidade: i) ato de exposição pública de 
algo; ii) destinação exclusiva aos consumidores; iii) identificação do fornecedor; iv) conteúdo informativo ou 
demonstrativo; v) onerosidade; vi) fins econômicos (MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da 
publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, 
n.58, abr/jun. 2006, p. 231). 
39 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 25. 
40 Art. 220 [...] 
 § 4.º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
41 A confusão terminológica é repetida pela n.º Lei 4.680/65 (Lei da Propaganda) e pelo próprio Código de 
Defesa do Consumidor, que utiliza o vocábulo contrapropaganda quando, em verdade, trata de 
contrapublicidade (ex.: art. 56, XII, e art. 60, caput e § 1.º). 
42 FURLAN, Valéria C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 243. 
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político, sociológico ou artístico”43. Vale dizer, enquanto a publicidade está ligada a uma 

atividade comercial, destinando-se a impulsionar a comercialização de um determinado 

produto ou serviço, a propaganda está ligada à difusão de uma ideologia, sem qualquer 

finalidade comercial44. 

No mesmo sentido, PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES aponta que “a 

publicidade tem sempre objetivo comercial, enquanto a propaganda tem objetivo diverso, 

qual seja, a divulgação de ideias religiosas, filosóficas, políticas, econômicas ou sociais, 

além do que a publicidade é paga e tem o seu patrocinador identificado, o que pode não 

ocorrer na propaganda”45. 

Quanto a isso, ADALBERTO PASQUALOTTO explica que, embora o lucro não 

integre necessariamente o conceito de publicidade 46 , ela acaba tendo o lucro dos 

fornecedores como consequência indissociável, dada sua finalidade de incentivar o 

consumo de produtos e serviços. Dessa forma, a finalidade lucrativa também pode ser 

apontada como critério distintivo entre a publicidade e a propaganda, eis que esta 

certamente não se destina a incrementar o lucro daquele que a promove. 

De forma análoga, SERGIO RODRIGO MARTINEZ explica que “a propaganda é 

também uma forma de divulgação, como a publicidade, porém destituída de qualquer 

conteúdo econômico, meramente direcionada a levar ao conhecimento social uma ideia, 

ideologia, teria crença, ou qualquer outro tipo de conhecimento voltado para o 

convencimento ou esclarecimento de outrem, fora da área de consumo”47. 

Não obstante essa distinção, o art. 5.º da Lei n.º 4.680/65 define a propaganda 

como “qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte 

de um anunciante identificado”. Trata-se de conceito demasiadamente amplo, já que 
																																																								
43 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 15. 
44 No mesmo sentido, cf. DE LUCCA, Newton. A disciplina jurídica na oferta e a nova noção de oferta 
eletrônica. A publicidade enganosa e abusiva no Código de Defesa do Consumidor, in Rodas, João Grandino 
(coord.). Direito econômico e social: Atualidades e reflexões sobre Direito Concorrencial, do Consumidor, 
do Trabalho e Tributário, p. 226 e ss; PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Boa-fé e ordem pública: os 
fundamentos da publicidade consumerista, in MORATO, Antonio Carlos e NERI, Paulo de Tarso (org.). 20 
anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito 
Filomeno, p. 169 e 161; PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, 
Lorena, v. 6, n. 11, p. 121. 
45 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que 
dela participam, 2.ª ed., p. 97. Cf. também PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da 
publicidade no Código de Defesa do Consumidor, p. 26. 
46 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 25. 
47 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 232. 
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somente a difusão remunerada de mercadorias e serviços constitui verdadeiramente 

publicidade, enquanto a difusão de ideias é objeto da propaganda. Por esse motivo, 

entende-se que o dispositivo mencionado foi derrogado com a edição do Código de Defesa 

do Consumidor, que passou a disciplinar a publicidade, permanecendo em vigor apenas no 

tocante à difusão remunerada de ideias. 

O Código de Publicidade português também adotou conceito bastante amplo de 

publicidade, “chegando até mesmo a violar as fronteiras existentes entre os conceitos de 

publicidade comercial e propaganda”48, já que em seu art. 3.º, número 1, item b, considera 

como publicidade comercial a comunicação destinada a “[p]romover ideias, princípios, 

iniciativas ou instituições”. 

O conceito de advertising do Comitê de Definições da American Association 

os Advertising Agencies (AAAA) é igualmente amplo: “qualquer forma paga de 

apresentação impessoal e promoção tanto de ideias, como de bens ou serviços, por um 

patrocinador identificado”49. 

 

1.3. Publicidade, marketing e outras práticas comerciais 

 

Embora tanto a publicidade quanto o marketing constituam práticas 

comerciais, eles não se confundem, por ser este mais amplo que aquela. Com efeito, o 

marketing, um dos principais instrumentos utilizados pelos fornecedores para assegurar a 

circulação de produtos e serviços no mercado de consumo, consiste no “conjunto de 

atividades que são exercidas para criar e levar a mercadoria do produtor ao consumidor 

final”50, abrangendo a “atividade total de comerciar”51, desde a criação até a destruição 

(consumo final ou término da vida útil) de um produto ou serviço, enquanto a publicidade 

é apenas um dos instrumentos de marketing à disposições dos fornecedores. 

Da mesma forma, WILSON CARLOS RODYC explica que “a publicidade é apenas 

uma das ações de marketing, que é uma atividade muito mais ampla na relação de 

produção e consumo, já que se ocupa com as operações que ocorrem desde a criação de um 
																																																								
48 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 17. 
49 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 322. 
50 SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática, p. 16 e 17. 
51 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 24. 
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produto ou serviço até a sua destruição pelo consumidor final. [...] Antes da concepção, o 

marketing analisa e investiga as necessidades e anseios do mercado; concebido o produto, 

volta-se para a sua colocação; realizada a venda, as ações de marketing continuam no 

sentido de proporcionar ao consumidor a fruição do bem ou do serviço adquirido 

assegurando a sua satisfação e, com isso, a expectativa de repetição do ciclo”; a 

publicidade, por sua vez, “é uma das ações do marketing, a da comunicação da existência 

do produto e do convencimento do consumidor a adquiri-lo”52. 

Ou seja, a publicidade é espécie de marketing que consiste no “marketing não-

pessoal, massificado, praticado com auxílio de mídia (rádio, televisão, jornal, revista, 

outdoor, etc)”, pressupondo a intervenção de três sujeitos: i) anunciante: aquele que busca 

promover a venda de seu produto ou serviço; ii) agência de publicidade: aquela que cria e 

produz a mensagem publicitária; e iii) veículo: aquele que transmite a mensagem 

publicitária53. 

Assim, “o marketing é uma atividade abrangente, que envolve o ajustamento 

da oferta às necessidades, específicas ou genéricas, do mercado. Caminha, deste modo, da 

concepção do produto ou serviço e da respectiva apresentação até sua efetiva 

comercialização, passando necessariamente pela publicidade comercial”54, ou seja, a 

publicidade é um dos elementos integrantes do marketing, que, contudo, a ela não se 

limita, podendo ser composto de outras fases, tais como, por exemplo, a promoção de 

venda mediante descontos, concursos, cupons, vendas por correspondência e vendas a 

prestação55. 

Por sua vez, o merchandising, no sentido empregado atualmente no Brasil, é a 

técnica publicitária de aparição de produtos, serviços ou marcas em programas de televisão 

																																																								
52 RODYC, Wilson Carlos. O controle da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. 
Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 
284. No mesmo sentido, cf. ainda LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista 
de Direito do Consumidor – São Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 150. 
53 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 66. 
54 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 8. 
55 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que 
dela participam, 2.ª ed., p. 84. No mesmo sentido, cf. PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade 
como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, p. 117 (“[...] esse processo de marketing é que vai 
investigar e analisar as necessidades, os anseios e o perfil do consumidor e do mercado, para que, após terem 
sido colocados o produto ou serviço no mercado de consumo de massa, tais produtos ou serviços possam 
chegar ao consumidor por meio da venda, e para que isso ocorra é necessária a utilização de um recurso que é 
a publicidade, tendo assim, uma função importantíssima nesse processo, que é a divulgação”). 
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ou de rádio, filmes ou qualquer outra modalidade de conteúdo audiovisual, de forma 

aparentemente casual56, também denominada product placement (colocação de produto). É 

técnica muito mais restrita que o marketing, pois se limita apenas à aparição do próprio 

objeto, isto é, do produto ou serviço que se pretende vender. 

Não se pode, ainda, confundir publicidade e atividade publicitária, pois 

enquanto “[a] primeira é concebida como um fenômeno da comunicação, [...] a segunda 

[...] envolve as operações relacionadas com a difusão da publicidade”57, isto é, se preocupa 

com a criação e propagação da mensagem de caráter publicitário. Nesse sentido, o art. 4.º, 

número 1, do Código da Publicidade português conceitua a atividade publicitária como “o 

conjunto de operações relacionadas com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos 

seus destinatários, bem como as relações jurídicas e técnicas daí emergentes entre 

anunciantes, profissionais, agências de publicidade e entidades que explorem os suportes 

publicitários ou que efectuem as referidas operações”. 

Há ainda que distinguir entre a publicidade institucional, de imagem ou 

corporativa, e a publicidade promocional: “[a] primeira busca divulgar a boa imagem da 

empresa, sem visar à colocação no mercado de determinado produto ou serviço. Já a 

segunda, procura vender um produto ou serviço”58. Embora não se possa dizer que a 

publicidade institucional não tem finalidade comercial, ela não possui como objetivo 

primordial o estímulo do consumo de determinado produto ou serviço, mas sim “a 

inserção, construção, valorização ou solidificação do nome ou da marca, agregando, 

perante o consumidor, reputação, tradição, seriedade ou responsabilidade social”59, de 

modo que o seu objetivo é alcançado a longo prazo. 

O patrocínio, conceituado pelo art. 24 do Código de Publicidade português 

como “a participação de pessoas singulares ou colectivas que não exerçam a actividade 

televisiva ou de produção de obras áudio-visuais, programas, reportagens, edições, rubricas 

																																																								
56 Na teoria de marketing, a expressão merchandising tem sentido diverso, consistindo no “conjunto de ações 
exercidos no interior de um ponto de venda para informar o consumidor sobre a existência de certa marca ou 
produto no estabelecimento, dando-lhe maior visibilidade por meio da exposição diferenciada, com o 
objetivo de influenciar decisões de compra, acelerando sua rotatividade” (DIAS, Lucia Ancona Lopez de 
Magalhães. Publicidade e direito, 2.ª ed., p. 230). 
57 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 8 
58 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 34 e 35. 
59 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
407. 
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ou secções, adiante designados abreviadamente por programas, independentemente do 

meio utilizado para a sua difusão, com vista à promoção do seu nome, marca ou imagem, 

bem como das suas actividades, bens ou serviços”, pode ser considerado como uma 

espécie híbrida de publicidade, tanto institucional como promocional, pois liga a imagem 

de um determinado produto ou serviço a determinado evento ou pessoa60. 

Configura ainda prática comercial similar à publicidade o teaser que, embora 

também seja destinado a incentivar o consumo de produtos ou serviços, não se confunde 

com a publicidade. O art. 9.º, § 2.º, do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBAP) conceitua o teaser como “mensagem que visa criar a expectativa ou 

curiosidade no público”. Ou seja, o teaser é o anúncio do anúncio, destinando-se a 

despertar a curiosidade do consumidor sobre a campanha que virá a seguir (ex.: “Não 

compre carro amanhã”). Nesse caso, é dispensável a observância integral dos princípios 

aplicáveis à publicidade, como a necessidade identificação do anunciante, do produto ou 

do serviço, justamente porque o objetivo do teaser é criar suspense e expectativa no 

consumidor; mas, da mesma forma como as demais modalidades de publicidade, não pode 

conter elementos enganosos ou abusivos61. 

 

1.4. Publicidade e informação 

 

A sociedade atual pode ser entendida como “sociedade da informação”, pois é 

“caracterizada pela centralidade da ‘informação’ como elemento ‘embasante’, ‘vinculante’ 

e ‘objetivante’ de todos os membros da comunidade”62. Com efeito, ao mesmo tempo que 

os indivíduos, além de procurá-las, estão constantemente expostos a novas informações 

sobre os mais diversos temas por todos os meios disponíveis, tais como celulares, 

computadores, televisão e internet, a crescente complexidade das relações muitas vezes 

exige que os indivíduos tenham acesso a todo tipo de informação para praticar as mais 

																																																								
60 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
411. 
61 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
413. 
62 DELGADO, Mário Luiz. Responsabilidade civil na sociedade de informação, in RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz; MAMEDE, Gladston; e ROCHA, Maria Vital da. Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem 
a Sílvio de Salvo Venosa, p. 372. 
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diversas atividades cotidianas, pois tais informações influenciam diretamente o processo de 

escolha. 

Nesse sentido, entende-se que “[a] importância das Ciências da Informação no 

marco da comunicação social internacional decorre do desenvolvimento e significado 

social do direito à informação (art. 10 da Declaração dos Direitos do Homem de 1948), 

sendo cada vez mais necessário ao cidadão contemporâneo para a sua realização 

vivencial” 63 . Reconhecida a informação como um dos elementos indispensáveis à 

sociedade atual, ao ponto de ser alçada à categoria de verdadeiro direito fundamental, é 

mister também o reconhecimento da importância da publicidade, que “constitui um dos 

elementos integrantes da Informação, já que leva consigo uma mensagem comercial”64.  

Embora à primeira vista pareçam semelhantes, informação e publicidade não se 

confundem. Com efeito, “[a] publicidade tem por fito atrair e estimular o consumo, 

enquanto a informação visa a dotar o consumidor de elementos objetivos de realidade que 

lhe permitam conhecer os produtos e serviços e exercer suas escolhas”65. Na verdade, 

EGLE CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL aponta que inicialmente a publicidade era 

utilizada primordialmente como forma de informar o consumidor, mas que ao longo dos 

anos os fornecedores passaram a utilizá-la “como forma de persuadi-lo [o consumidor] a 

adquirir seus produtos e serviços” 66 ; em outras palavras, a função informativa da 

publicidade foi substituída pela sua função persuasiva, na medida em que o fornecedor 

informa os consumidores acerca dos produtos e serviços apenas com o objetivo de vendê-

los, utilizando a informação como meio para a persuasão. 

Não se pode, portanto, entender a publicidade como um verdadeiro método de 

informação dos consumidores, pois, conforme explica JEAN CALAIS-AULOY, embora seja 

possível que os consumidores não soubessem escolher entre os inúmeros bens e serviços 

disponíveis sem a publicidade, ela não possui a finalidade principal de informar, mas sim 
																																																								
63 CASADO, Honorio-Carlos Banco. La publicidad y la protección jurídica de los consumidores y usuarios, p. 
15: “La importancia de las Ciencias de la Información en el marco de la comunicación social internacional 
viene derivada del desarollo y dignificación social del derecho a la información (artículo 10 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre de 1948), siendo cada vez más necesario en el ciudadano 
contemporáneo para su realización vivencial”. 
64 CASADO, Honorio-Carlos Banco. La publicidad y la protección jurídica de os consumidores y usuarios, p. 
15: a publicidade “constituye uno de los elementos integrantes da la Información, ya que lleva consigo un 
mensaje comercial”. 
65 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A informação como direito fundamental do consumidor, in NERY JUNIOR, Nelson 
e NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil: direito à informão (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 8), p. 108. 
66 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, p. 
114. 
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de incitar os consumidores, de modo que essa finalidade de sedução é incompatível com o 

fornecimento de informações completas e objetivas67. 

Atentando a essas particularidades, WALTER CENEVIVA explica que, embora a 

publicidade sempre contenha uma informação, o critério para distingui-las é a sua 

finalidade, pois “naquela [na publicidade] o propósito de incentivar a venda está sempre 

presente; nesta [na informação] a indicação é neutra, quanto à comercialização”68. Da 

mesma forma, VALÉRIA FURLAN esclarece que a mensagem meramente informativa não se 

destina à ampliação do mercado de consumo, ao passo que a mensagem publicitária “tem a 

dupla função de informar e incitar o consumo. Em suma [...] a informação publicitária traz 

sempre em seu bojo o caráter persuasivo, que não ocorre com a mera informação”69. 

Ou seja, é evidente que “toda publicidade de consumo contém mensagens e 

informações a serem levadas a conhecimento público, não obstante o contrário não seja 

verdadeiro, pois nem toda informação ao consumidor se constitui em publicidade”70. Da 

mesma forma, CLAUDIA LIMA MARQUES explica que “[a] publicidade comunica, logo é 

forma de informação, mas também é livre para não trazer nenhuma informação precisa ou 

mesmo nenhum sentido, pura ilusão publicitária”71. 

Diante disso, ADA PELLEGRINI GRINOVER identifica como elementos essenciais 

a qualquer publicidade a difusão e a informação: “[u]m é o seu elemento finalístico, no 

sentido que é informando que o anunciante atinge o consumidor [...] Sem difusão não há 

que se falar em publicidade, de vez que o conhecimento de terceiros é inerente ao 

fenômeno [...] Do mesmo modo, sem que traga um conteúdo mínimo de informação, não 

se deve falar em publicidade”72. Entretanto, como a finalidade primordial da publicidade 

não é informar, mas sim incitar o consumo, as informações nela trazidas são 

necessariamente tendenciosas, porque foram unilateralmente selecionadas pelo fornecedor 

																																																								
67 CALAIS-AULOY, Jean. Droit de la consommation, p. 206. 
68 CENEVIVA, Wálter. Publicidade e direito do consumidor, p. 79 
69 FURLAN, Valéria C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 266 e 267. 
70 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 230. 
71 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 302. 
72 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, 7ª ed., p. 269. No mesmo sentido, EGLE CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL distingue os dois 
elementos essenciais da publicidade: “a difusão, que é seu meio de expressão, envolvendo o conhecimento 
público, por meio de quaisquer ações do fornecedor e a informação, que é a finalidade de estimular a levar ao 
consumismo” (PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, 
v. 6, n. 11, p. 118). 
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com essa finalidade específica73. Ademais, é preciso acrescentar aos elementos essenciais 

da publicidade a finalidade de incitar no consumidor o desejo de adquirir o produto ou 

serviço anunciado; do contrário, estar-se-ia diante de mera informação difundida aos 

consumidores, e não de verdadeira publicidade. 

Dessa forma, parece mais razoável concluir que a publicidade se distingue da 

informação (em sentido estrito) em três aspectos essenciais: i) fim incitativo (convencer o 

consumidor); ii) objetivo comercial (estimular a circulação de produtos e serviços no 

mercado); iii) caráter passional74. 

Segundo LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS, “[a] mensagem 

publicitária [...] apresenta o escopo, direta ou indiretamente, de promover a aquisição de 

bens ou serviços pelo consumidor. Distingue-se da mera informação que é neutra e 

desinteressada na apresentação dos dados e características do produto ou serviço como 

são”75. No mesmo sentido, ROSARIO FERRARA afirma que “a publicidade comercial não 

tem a finalidade de ‘informar’ o consumidor, porquanto a mensagem publicitária, 

normalmente persuasiva e hiperbólica, limita-se a trazer os aspectos positivos da 

mercadoria, desencadeando necessidades e expectativas no público de consumidores e 

estimulando a propensão ao consumo com técnicas de exaltação e persuasão altamente 

sofisticadas”76. 

É por esse motivo que, analisando as duas figuras sob o ponto de vista do 

fornecedor, “é muito mais fácil seduzir por meio da publicidade do que prestar a 

informação. A sedução busca a mente sob uma recepção irracional e o coração. Não se tem 

um mínimo de resistência quando se trabalha com a sedução, já com a informação não se 

pode afirmar [o mesmo]”77. Tanto é que ADALBERTO PASQUALOTTO aponta a existência de 

																																																								
73 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 69. 
74 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 69. 
75 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 103.  
76 FERRARA, Rosario. Contributo allo studio dela tutela del consumatore: profili pubblicistici, p. 54: “la 
pubblicità commercialie non realiza il fine di ‘informare’ il consumatore, in quanto il messaggio 
pubblicitario, generalmente persuasivo e iperbolico, si limita a decantar la bontà dela merce, innescando 
bisogni e aspettative nel pubblico dei consumatori e stimolandone la propensione al consumo con tecniche di 
imbonimento e di persuanione altamente sofisticate”. 
77 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 102 
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um verdadeiro conflito de interesses entre a publicidade e a informação, “que deve ser 

superado pela observância de regras de interesse público, honestidade e lealdade”78. 

Ademais, a disciplina legislativa da atividade publicitária não impõe ao 

fornecedor “o dever de subsidiar os espectadores da publicidade com a transmissão de 

dados úteis à escolha destes no sentido de consumir ou não o produto ou serviço anunciado 

[pois] o dever de informar prévia, ampla e adequadamente, que a lei prescreve ao 

fornecedor na disciplina das relações individuais de consumo, não se concretiza por meio 

da promoção publicitária, mas através do próprio atendimento dispensado em concreto a 

cada consumidor”79. Ou seja, o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao 

fornecedor o dever de assegurar informações claras e precisas ao consumidor na oferta e 

apresentação de produtos ou serviços, aplica-se precipuamente à oferta não publicitária80, 

vale dizer, à oferta dirigida a um consumidor determinado, e não ao público em geral, eis 

que na publicidade não se exige a completude das informações pertinentes, mas apenas, 

quando presentes, a sua veracidade. 

Apesar dessa distinção, é certo que ambas são espécies do gênero informação, 

incidindo o dever de informar também sobre a publicidade, pois esta deve observar, dentre 

outros, os princípios básicos da veracidade e da vinculação da oferta publicitária: o 

primeiro exige o dever de veracidade das mensagens publicitária, configurando-se, em 

caso de violação desse princípio, a publicidade enganosa81; o princípio da vinculação, por 

sua vez, estabelece que “se a publicidade apresentar em seu conteúdo ‘informações 

suficientemente precisas’ sobre os bens e serviços oferecidos, ela, então, será equiparada à 

oferta e passará a ser vinculante ao fornecedor, obrigando-o a cumprir os seus termos e 

integrando o futuro contrato”82. E, em caso de violação desse dever, o fornecedor 

responderá “pelos riscos inerentes não por defeito de segurança do produto ou do serviço, 

mas pelo defeito de informação ou de comercialização, que envolve a apresentação, a 

																																																								
78 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 94. 
79 COELHO, Fabio Ulhoa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.8, out./dez. 1993, p. 77. 
80 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 289. 
81 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 68. 
82 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 74. 
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publicidade e a informação inadequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade”83 e 
84. 

 

 

  

																																																								
83 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 503. 
84 A responsabilidade civil decorrente da publicidade ilícita será tratada no capítulo 7. 
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2. REGIME JURÍDICO DA PUBLICIDADE 

 

A importância da publicidade na sociedade atual é incontestável, por se tratar 

do principal instrumento à disposição dos fornecedores para levar ao conhecimento dos 

potenciais consumidores o produto ou serviço por eles oferecido e estimular o seu 

consumo. Entretanto, como qualquer outra prática comercial e, mais do que isso, como 

qualquer outra atividade voltada ao mercado, “a atividade publicitária [...] está sujeita a 

distorções em sua finalidade, bem como ao uso indevido de sua força persuasiva”85, 

levando à necessidade de submetê-la a certas formas de controle, já que é inconcebível a 

sua supressão. 

A regulamentação da publicidade é tão relevante, que HONORIO-CARLOS 

BANDO CASADO aponta a existência de um verdadeiro Direito da Publicidade, ramo dotado 

de autonomia e localizado entre o Direito Administrativo e o Direito Comercial e que 

apresenta inegável importância “para a proteção dos Consumidores e Usuários, já que 

estabelece as normas que os profissionais publicitários devem respeitar”86. Segundo o 

autor, esse ordenamento jurídico publicitário consiste no “conjunto normativo regulador de 

toda a atividade publicitária”. 

Nessa esteira, foi editada, na Espanha, a Lei nº 61/1974, chamada de Estatuto 

da Publicidade, com o intuito de integrar em um ordenamento unitário as diversas 

manifestações do fenômeno da publicidade. Da mesma forma, em Portugal, a matéria é 

disciplinada pelo Código da Publicidade (Decreto-lei n.º 330/90). 

Na maioria dos casos, no entanto, as regras concernentes ao fenômeno da 

publicidade se encontram espalhadas em diversos diplomas legais, sem unidade textual. É 

o caso do sistema jurídico brasileiro, no qual a regulação central da publicidade se encontra 

no Código de Defesa do Consumidor, não obstante a matéria encontre fundamentos 

constitucionais e seja disciplinada também em leis esparsas, conforme se verá a seguir. 

 

																																																								
85 FURLAN, Valéria C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 248. 
86 BANDO CASADO, Honorio-Carlos. La publicidad y la protección jurídica de los consumidores y usuarios, 
p. 17: “para la protección de los Consumidores y Usuarios, a la vez que se estabelece la normativa que deben 
respetar los profesionales publicitarios”. 
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2.1. Sistemas de controle da publicidade 

 

A publicidade pode ser objeto de três formas de controle distintas: i) modelo 

autorregulamentar puro: modelo de controle interno, segundo o qual apenas o próprio setor 

publicitário está capacitado e legitimado para controlar os abusos de publicidade, por meio 

de códigos de ética; ii) modelo estatal puro: modelo de controle externo, segundo o qual 

somente o Estado deve coibir os abusos publicitários; iii) modelo misto: modelo de 

controle interno e externo, no qual “convivem, no mesmo espaço, um sistema auto-

regulamentar e um outro legislativo (estatal)”87. 

O modelo auto-regulamentar, privado ou ético é formado pela “reunião das 

entidades privadas do meio publicitário [anunciantes, agências de publicidade, veículos de 

social, etc.] que, por meio de um negócio jurídico, criam uma associação ou sociedade de 

classe juntamente com o estabelecimento de um conjunto coeso de regras, visando 

fiscalizar e estabelecer limites para a criação publicitária”88, cuja desobediência sujeita o 

agente infrator a sanções privadas cominadas pela própria entidade. Esse sistema de 

controle tem natureza jurídica de direito privado, decorrente da autonomia privada e é 

composto de normas de conteúdo contratual, obrigando todos aqueles que voluntariamente 

a ele aderiram. Ademais, não tem como finalidade primordial a tutela dos consumidores, 

mas sim da concorrência e da própria atividade publicitária89. No Brasil, a entidade 

responsável pela auto-regulamentação da publicidade é o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), a quem compete aplicar as disposições do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP). 

O modelo estatal ou público, por sua vez, “surgiu para coercitivamente coibir 

os desvios de conduta e os abusos publicitários, tendo em vista a exclusiva proteção do 

consumidor e utilizando-se, para tanto, de normas cogentes e de órgãos públicos, 

administrativos e judiciais, de controle”90, consistindo em forma de intervenção do Estado 

																																																								
87 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 95 e 96. 
88 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 245. 
89 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 103. 
90 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 247. 
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na iniciativa privada. A limitação estatal da atividade publicitária justifica-se “por conta da 

existência tanto de hipossuficiências não protegidas pela autorregulação da publicidade, 

quanto de objetivos e políticas públicas explícitas para o setor”91. 

Tanto o modelo auto-regulamentar quanto o modelo puramente estatal 

apresentam-se insuficientes para um controle efetivo da publicidade: o primeiro porque 

suas normas são dotadas de limitada eficácia, suas sanções são privadas, a participação de 

sujeitos estranhos à indústria é minoritária e suas decisões vinculam apenas os seus 

membros, além de não serem dotadas de coercitividade92; o segundo em virtude da 

lentidão e do formalismo da atuação oficial do Estado, da dificuldade de acompanhar e se 

ajustar a alterações do mercado e da possibilidade de captura dos órgãos estatais pelos 

regulados. O modelo misto surgiu como solução às críticas apresentadas aos dois sistemas 

puros de controle de publicidade, combinando a autorregulamentação e o controle estatal 

como forma de atingir uma proteção efetiva dos consumidores contra os abusos 

publicitários. Dessa forma, o sistema misto confere ao consumidor uma dupla proteção, 

“anulando-se as desvantagens que individualmente cada sistema de controle apresenta, em 

razão de suas vantagens recíprocas e complementares”93. 

No Brasil vigora o sistema misto de controle da publicidade, pois coexistem o 

controle estatal e o controle privado da publicidade: o primeiro incumbe aos órgãos 

públicos competentes para aplicar as leis que disciplinam a publicidade, notadamente o 

Poder Judiciário e a Administração Pública; e o segundo a cargo do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação da Publicidade (CONAR). Essas duas formas de controle da 

publicidade são não apenas compatíveis entre si94, mas verdadeiramente complementares, 

pois, da mesma forma que os juízes e membros da Administração Pública podem valer-se, 

na aplicação das leis que disciplinam a publicidade e guardam muitas semelhanças com as 

regras estabelecidas pelo CBAP, da experiência desenvolvida pelo CONAR desde a sua 

																																																								
91 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 105. 
92 Nesse sentido, cf. BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 105: “o Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), embora julgue reclamações deduzidas por consumidores, 
sofre críticas por não contemplar, em sua composição, representação dos interesses alheios à publicidade – 
não há representação direta ou de associação de consumidores – e pela falta de transparência em seus 
procedimentos”; e CALAIS-AULOY, Jean. Droit de la consommation, p. 207. 
93 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil, 
in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 249. 
94 NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 
in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 234. 
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criação, pode também o CONAR basear seus julgamentos em estudos da doutrina 

especializada no direito do consumidor e em decisões de casos semelhantes decididos na 

seara jurisdicional ou mesmo administrativa, estabelecendo assim uma intercomunicação 

entre os sistemas estatal e de autorregulamentação da publicidade, propiciando “ao meio 

publicitário, e aos próprios anunciantes nortear suas opções a partir de critérios mais 

seguros e o quanto possível uniformes”95 e 96. 

Tratando-se de publicidade no âmbito das relações de consumo, SÉRGIO 

RODRIGO MARTINEZ afirma que “com relação ao controle da publicidade negocial de 

consumo [oferta], o Conar tem atuação meramente auxiliar no sistema público de controle 

da publicidade, em razão de não possuir força coercitiva suficiente em suas decisões para 

obrigar os anunciantes a cumprir os negócios jurídicos assumidos. Por outro lado, com 

relação à verificação da ocorrência da enganosidade e da abusividade da publicidade de 

consumo, negocial ou institucional, observa-se que o Conar tem uma atuação conjunta ao 

sistema público de controle da publicidade, por vezes suficiente para solucionar 

corporativamente os casos ocorridos”97. 

Em sentido contrário, ADALBERTO PASQUALOTTO sustenta que não se pode 

dizer que o sistema brasileiro da regulamentação da publicidade é misto, pois “[a]s normas 

do CONAR [...] são de caráter inteiramente privado. Portanto, não são aptas para a 

produção de efeitos jurídicos perante terceiros. O aparecimento da regulamentação estatal, 

de caráter imperativo, ocupou inteiramente o espaço antes deixado à livre autonomia 

privada. O estatuto do CONAR é contratual, e a lei não deixou margem alguma para a 

regulamentação privada dessa matéria”98 e 99. Outrossim, o mesmo autor afirma que não há 

																																																								
95 COELHO, Fabio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 242. 
96 No mesmo sentido, cf. SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. 
Responsabilidade civil pela publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil 
nas relações de consumo, p. 399; ALMEIDA, José Antonio. Publicidade e defesa do consumidor, in NERY 
JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito 
do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 1054; MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Estrutura orgânica 
do controle da publicidade de consumo, in NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). 
Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 
1083; GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto, v. I, p. 320. 
97 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Estrutura orgânica do controle da publicidade de consumo, in NERY JUNIOR, 
Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do 
consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 1081. 
98 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 69. 
99 No mesmo sentido, cf. FEDERIGHI, Suzana Maria Pimenta Catta Preta. Algumas notas sobre a publicidade 
no CDC, in SODRÉ, Marcelo Gomes; MEIRA, Fabíola; e CALDEIRA, Patrícia (orgs.). Comentários ao Código 
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complementação entre os sistemas de autorregulamentação e estatal no Brasil e que, na 

verdade, há dois regramentos paralelos e opostos, de modo que não se pode concluir pela 

existência de um sistema misto100. 

Esse entendimento não se mostra preciso, pois, a despeito da superveniência de 

regulamentação estatal da publicidade, o CONAR continua existindo e proferindo decisões 

de grande relevância, ainda que desprovidas de coercitividade101, sem representação 

adequada dos consumidores em seus órgãos e destinadas primordialmente à tutela dos 

interesses da própria categoria publicitária. A bem da verdade, são as próprias deficiências 

de qualquer sistema de autorregulamentação que justificam a sua complementação pelo 

sistema estatal, sem que isso implique necessariamente a sua supressão. 

Além disso, a complementaridade entre o sistema de autorregulamentação e o 

sistema legal decorre da possibilidade de aplicação subsidiária das normas daquele sistema 

a conflitos judiciais em caso de omissão da lei, em virtude do disposto no art. 4.º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, desde que se qualifiquem as normas do 

sistema autorregulamentar como costumes publicitários, como sugere o art. 16 do 

CBAP102. 

Assim como no Brasil, a coexistência de autorregulamentação e de 

regulamentação estatal da publicidade mostra-se presente em diversos outros países, o que, 

ao contrário de constituir invasão privada na esfera de regulamentação estatal, é 

instrumento desejável para conferir a mais ampla tutela aos consumidores contra a 

publicidade ilícita em razão da complementação dos sistemas, instituindo um sistema 

misto de controle da publicidade. 

																																																																																																																																																																								
de Defesa do Consumidor, p. 237: “O controle da publicidade no Brasil não é misto, mas sim exclusivo pelo 
Poder Judiciário. O sistema não deu qualquer instrumento que efetivasse um controle misto, na medida em 
que o órgão autorregulamentador não tem poder de punir, mas sim de indicar condutas para saneamento da 
atividade publicitário”. 
100 PASQUALOTTO, Adalberto. Autorregulamentação da publicidade: um estudo de modelos europeus e norte-
americano, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 138 e 139. 
101 Observe-se que embora suas decisões não sejam dotadas de coercitividade, o CONAR tem obtido grande 
êxito no acatamento de suas decisões desde a sua criação, pois foi aceito pela maioria dos veículos 
publicitários, agência de publicidade e anunciantes, conferindo alto grau de efetividade ao sistema de auto-
regulamentação publicitária brasileiro (MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Estrutura orgânica do controle da 
publicidade de consumo, in NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). 
Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 
1077). 
102  Artigo 16. Embora concebido essencialmente como instrumento de autodisciplina da atividade 
publicitária, este Código é também destinado ao uso das autoridades e Tribunais como documento de 
referência e fonte subsidiária no contexto da legislação da propaganda e de outras leis, decretos, portarias, 
normas ou instruções que direta ou indiretamente afetem ou sejam afetadas pelo anúncio. 
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Na Itália, o Codice di Autodisciplina Pubblicitaria de 1975, editado pela 

Confederazione Generale Italiana, recebe as mesmas críticas dirigidas ao sistema de 

autocontrole brasileiro, quais sejam: a identidade entre os órgãos controladores e 

controlados, já que o controle é exercido pelas mesmas empresas que a ele se submetem; 

as normas vinculam apenas aqueles que aderem a confederação; os consumidores não são 

adequadamente representados; e as sanções são demasiadamente brandas103. 

Na França, a autorregulamentação da atividade publicitária compete à Autorité 

de Régulation Professionel de la Publicité (AARP), entidade privada criada em 1935 e a 

quem compete a aplicar as Recommendations de l’ARPP, que possui a natureza de um 

código de ética da publicidade. A AARP, ao contrário do CONAR, possui maior 

representação da sociedade e dos consumidores, pois é composta por três órgãos: i) 

Conselho de Ética Publicitária, que se destina a “manter a AARP em sintonia com as 

expectativas sociais” e é formado por profissionais tanto da área da publicidade como de 

outras áreas, como psicologia, sociologia, física, etc.; ii) Conselho Paritário da Publicidade 

(CPP), destinado a “assegurar que as regras deontológicas expressem as opiniões e 

preocupações da sociedade civil”, formado por representantes de associações civis (ex.: 

associações civis de consumidores, de meio ambiente, etc.) e de profissões publicitárias 

(agências, mídias e anunciantes); iii) Júri de Deontologia Publicitária (JDP), a quem 

compete “se pronunciar sobre as reclamações de descumprimento das regras 

deontológicas”, cujos membros não podem ter qualquer ligação profissional ou vínculo de 

emprego com as agências de publicidade nem com qualquer grupo de interesse na 

publicidade104. 

Na Espanha, a autorregulamentação da publicidade compete à Autocontrol – 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, criada 

especificamente para complementar a regulação legal da publicidade, elevar o nível de 

proteção aos consumidores e garantir a sua participação, e formada por quatro órgãos: i) 

Junta Diretiva, formada por membros oriundos da entidades empresariais ou profissionais 

interessadas na publicidade, agência de publicidade e veículos; ii) Comitê Executivo 

																																																								
103 ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 142. 
104 PASQUALOTTO, Adalberto. Autorregulamentação da publicidade: um estudo de modelos europeus e norte-
americano, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 121 e seguintes. 
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formado por membros da Junta Diretiva; iii) Gabinete Técnico, formado por especialistas 

em direito e deontologia da publicidade; e iv) Comissão de Assuntos Disciplinares105. 

No Reino Unido, a regulação independente da publicidade compete à 

Advertising Standards Authority (ASA), que aplica as regras elaboradas pelo Committee of 

Advertising Practice (CAP). 

Por fim, nos Estados Unidos, o sistema de autorregulamentação da publicidade 

é bastante fragmentário e complexo, administrado pelo National Advertising Review Board 

(NARB) e composto por diversos órgãos. Para contornar a inefetividade das decisões dos 

órgãos de autorregulamentação, o sistema americano prevê interessantes mecanismos que 

consistem na possibilidade de que a entidade privada remeta o caso por ela julgado a uma 

agência oficial para eventual execução legal (item 2.9-B do The Advertising Industry 

Process of Voluntary Self-Regulation) e emita comunicado oficial à imprensa e aos 

veículos que difundiram a mensagem noticiando o teor da reclamação e a ausência de 

resposta (item 2.10)106. 

 

2.2. Natureza jurídica das normas que disciplinam a publicidade 

 

O direito publicitário, segundo HONORIO-CARLOS BANDO CASADO, tem 

“caráter público e [...] viés notadamente comercial, baseado em seu caráter dispositivo e 

relações jurídicas entre empresas”107. Ressalva, no entanto, que outros autores atribuem ao 

direito publicitário caráter administrativo, devido à presença de normas que se sobrepõem 

à vontade das pessoas privadas que intervêm na atividade publicitária. 

No Brasil, a disciplina central da publicidade comercial se encontra no Código 

de Defesa do Consumidor, “de origem constitucional, em outros termos enraizado na 

Constituição Federal, consubstancia-se em uma lei de função social, lei de ordem pública 

																																																								
105 PASQUALOTTO, Adalberto. Autorregulamentação da publicidade: um estudo de modelos europeus e norte-
americano, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 128 e seguintes. 
106 PASQUALOTTO, Adalberto. Autorregulamentação da publicidade: um estudo de modelos europeus e norte-
americano, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 134 e 135. 
107 BANDO CASADO, Honorio-Carlos. La publicidad y la protección jurídica de os consumidores y usuarios, 
p. 21: “carácter público y [...] matiz cargadamente mercantilista, en base a sua carácter dispositivo y de 
relaciones jurídicas interempresariales”. 



	

	42	 	

econômica”108. Por tais motivos, “o direito do consumidor, como da coletividade, não se 

insere da divisão de direito público ou privado”109. 

O Código de Defesa do Consumidor inaugura um microssistema jurídico de 

defesa do consumidor e, como tal, consiste em ordenação transversal ou horizontal, pois 

versa sobre todas as disciplinas jurídicas atinentes ao sujeito por ela tutelado, qual seja, ao 

consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor traz em si regras das mais 

diversas áreas do direito, tais como direito privado, direito processual, direito 

administrativo, direito penal, etc., o que se estende também às normas nele contidas que 

versam sobre a publicidade. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor buscou “um 

sistema misto de controle, conjugando auto-regulamentação e participação da 

administração e do Poder Judiciário”110. 

Embora pertencentes a diversas áreas do direito, o que todas as regras do 

Código de Defesa do Consumidor têm em comum é que são de normas de ordem pública e 

de interesse social, conforme dispõe o seu artigo 1.º111. Ou seja, as normas do Código de 

Defesa do Consumidor não podem ser derrogadas pela vontade das partes, constituindo 

limitação à liberdade contratual destinada a promover a efetiva proteção e defesa dos 

consumidores. Da mesma forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor relativas 

à atividade publicitária limitam a liberdade dos anunciantes em prol dos interesses dos 

consumidores ou da coletividade, conforme se verá a seguir. 

Conclui-se, assim, à luz das características das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que o direito publicitário brasileiro apresenta caráter administrativo, 

conforme a denominação adotada por HONORIO-CARLOS BANDO CASADO, por veicular 

normas de ordem pública, reconhecendo direitos indisponíveis dos consumidores e 

impassíveis de derrogação por convenção das partes envolvidas na relação de consumo. 

 

2.3. Fontes normativas da atividade publicitária no Brasil 

 
																																																								
108 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 120. 
109 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 120. 
110 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, 7.ª ed., p. 275. 
111 Art. 1.º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5.°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de 
suas Disposições Transitórias. 
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O sistema jurídico brasileiro, conforme explicitado acima, não concentrou as 

regras relativas à publicidade em um diploma legal único, como ocorre, por exemplo, em 

Portugal e na Espanha. O Código de Defesa do Consumidor constitui, sem dúvida, o 

núcleo normativo da matéria, pois traz um “regramento jurídico claro da publicidade 

enganosa e abusiva, dando-lhe, ademais, capacidade de vinculação contratual”112. No 

entanto, mesmo antes do seu advento, já havia normas de controle da atividade 

publicitária, embora não organizadas em estrutura sistemática. 

Com efeito, a própria Constituição Federal traz, em diversos de seus artigos, 

preceitos relacionados à publicidade, em especial o art. 220, inserido no capítulo que versa 

sobre a comunicação social, que traz regras aplicáveis à atividade publicitária113. 

No plano infraconstitucional, a atividade publicitária já era tratada, ainda que 

pontualmente, por diversos diplomas legais, como a Lei n.º 6.001/73 (Estatuto do Índio), a 

Lei n.º 4.680/65 (que dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador 

de propaganda), o Decreto n.º 57.960/66 (que regulamenta a execução da Lei n.º 4.680/65) 

e, já tratando da matéria sob o prisma da proteção do consumidor, as Leis n.os 4.728/65, 

5.768/71 e 6.463/77. Na área penal, a Lei de Economia Popular (Lei n.º 1.521/51) já 

tipificava como crime a veiculação de informação falsa no mercado financeiro (art. 3.º, 

VII). 

Além disso, foram editadas sob a égide da Constituição de 1988 diversas leis 

específicas que limitam a publicidade de certos produtos ou aquela destinada a 

determinado público, atendendo aos mandamentos constitucionais: é o caso da Lei n.º 
																																																								
112 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. – Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto, 7.ª ed., p. 275. 
113 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1.º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5.º, IV, V, X, XIII e 
XIV. 
§ 2.º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
§ 3.º Compete à lei federal: 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
§ 4.º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
§ 5.º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio. 
§ 6.º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade 
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9.294/96, que traz restrições ao uso e à publicidade de produtos fumígenos, bebidas 

alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, atendendo ao disposto no art. 

220, § 4.º, da Constituição; e da Lei nº 11.265/06, que regulamenta a comercialização de 

alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, além de produtos de puericultura 

correlatos, que atende ao mandamento de proteção de infância insculpido no art. 227 da 

Constituição. 

Ressalte-se ainda que, mesmo antes do Código de Defesa do Consumidor, o 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), aprovado em 1978, já visava a evitar os 

abusos publicitários contra os interesses dos consumidores. No entanto, embora constitua 

importante instrumento de regulamentação da publicidade, traz normas desprovidas de 

generalidade e coercitividade, atributos próprios da legislação estatal, razão pela qual não 

era capaz de impedir todos os abusos praticados. Isso porque o CONAR é associação civil 

de direito privado constituída por “entidades representativas das agências de publicidade, 

dos veículos de comunicação e dos anunciantes e, isoladamente, por agências de 

publicidade, veículos de comunicação, anunciantes, fornecedores da indústria de 

propaganda, e ainda por entidades privadas dotadas de personalidade jurídica e que 

objetivem a defesa do consumidor” (art. 8.º do estatuto social do CONAR), cujo objetivo é 

assegurar a observância das normas éticas por ele estabelecidas. Essas regras só se 

aplicam, portanto, às entidades participantes do sistema de autorregulamentação, o que 

demonstra a insuficiência desse modelo para coibir todas as formas de publicidade ilícita. 

Além disso, as penalidades previstas têm natureza simbólica (advertência, recomendação), 

que muitas vezes se mostram insuficientes para coibir os abusos e não são capazes de 

reparar os danos efetivamente causados a terceiros. 

O sistema privado de autorregulamentação publicitária estabelecido pelo 

CONAR, embora certamente constitua importante passo para coibir e punir abusos 

publicitários, é insuficiente para a tutela efetiva e integral dos consumidores: a uma, 

porque o CBAP não possui força cogente; a duas, porque o Conselho de Ética do CONAR, 

a quem incumbe apreciar e julgar as infrações ao CBAP, não possui representatividade 
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adequada dos interesses dos consumidores, já que, de seus 33 membros, somente 6 são 

representantes dos consumidores114 e 115. 

Daí a importância da regulamentação da publicidade no âmbito das relações de 

consumo, trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, que “encerrou a era exclusiva da 

auto-regulamentação, instituindo um sistema misto de controle da publicidade e suprindo a 

lacuna existente em nossa legislação”116, atribuindo especial relevância à transparência das 

informações fornecidas aos consumidores, com a vedação da publicidade enganosa e 

abusiva, bem como as sanções aplicáveis aos indivíduos responsáveis por elas nos âmbitos 

administrativo, penal e civil117. 

  

																																																								
114 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 208. 
115 Sobre os diferentes sistemas de controle da publicidade, cf. item 2.1. 
116 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 26. 
117 Cf. capítulo 6. 
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3. FUNDAMENTOS E LIMITES CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE  

 

Embora a Constituição Federal não traga um artigo ou capítulo específico 

dedicado à publicidade, há diversos dispositivos esparsos que versam, direta ou 

indiretamente, sobre a matéria em comento. 

O principal dispositivo constitucional aplicável à publicidade é o art. 220 da 

Constituição, inserido no Capítulo V do Título VIII, no qual o legislador constituinte 

estabeleceu normas relativas à comunicação social, que indubitavelmente traz a 

publicidade como uma das suas formas. Assim, o caput desse artigo garante que “[a] 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição” e, ainda, o seu § 2.º estabelece que “[é] vedada toda e qualquer de natureza 

política, ideológica e artística”. 

Da simples leitura desses dispositivos depreende-se que a publicidade, como 

forma de manifestação de pensamento, é em princípio livre, desfrutando da mesma 

garantia que as demais formas de manifestação do pensamento. Essa liberdade, no entanto, 

não é absoluta, encontrando limitações no próprio texto constitucional, que serão tratadas a 

seguir. 

Observe-se apenas que a imposição de certas limitações ao exercício da 

atividade publicitária não pode, de forma alguma, ser confundida com censura118: a uma, 

porque, ainda que envolva atividade criativa, a publicidade não se destina propriamente à 

disseminação de ideias e pensamentos, tratando-se de ação empresarial voltada à promoção 

de produtos e serviços, com intuito de lucro; a duas, porque “a censura opera-se sempre 

previamente, evitando que determinados conteúdos sejam amplamente veiculados na 

mídia, enquanto que a regulação da publicidade prevê tão somente limites à atividade 

publicitária, cabendo responsabilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, 

mediante atividade fiscalizatória realizada pelo Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, após a veiculação da peça publicitária na mídia. Ou seja, é forma de mitigar, 

																																																								
118 Nesse sentido, cf. BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 99. 
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conter e responsabilizar o fornecedor em caso de abusos praticados no âmbito da promoção 

de seus produtos ou serviços”119. 

 

3.1. Liberdade de expressão 

 

O art. 5.º, IX, da Constituição assegura como direito fundamental que “[é] livre 

a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”. Tratando especificamente da comunicação 

social, o art. 200, caput, da Constituição estabelece que “[a] manifestação do pensamento, 

a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, enquanto seu § 2.º 

estabelece que “[é] vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística”. 

Percebe-se portanto que “[a] publicidade, forma de manifestação de 

pensamento, criação, expressão de atividade intelectual, artística, de comunicação e 

informação, é, a princípio, livre, porém essa liberdade não é absoluta. Ela tem seus limites 

em outros dispositivos da Carta Magna ou em leis infraconstitucionais por ela previstas, 

sempre com objetivo de preservar a justiça social e a dignidade do ser humano”120. 

É preciso observar ainda que, embora seja produto da criatividade humana, 

HERMAN BENJAMIN sustenta que a publicidade não pode ser considerada um genuíno e 

precípuo produto da expressão artística, científica ou intelectual, pois tem como 

característica fundamental a persuasão do consumidor com o intuito de fomentar o 

consumo de produtos e serviços121. Ou seja, “a mensagem publicitária, per se, não pode ser 

considerada manifestação de uma opinião ou pensamento, pois [...] não é ela nem 

informação (muito menos jornalística), nem discurso exclusiva ou preponderantemente 

																																																								
119 GONÇALVES, Tamara Amoroso. A regulamentação da publicidade dirigida a crianças: um ponto de 
encontro entre o direito da criança e do adolescente e o direito do consumidor, in Revista Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo – Curitiba, v.4, n.14, p.133 e 134. 
120 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, 2.ª ed., p. 86 
121 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 36. 
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intelectual, artístico ou científico”122, pois eventual discurso intelectual, artístico ou 

científico nela contido é mero instrumento para promover a venda da bens e serviços, e não 

uma finalidade em si. 

WILSON CARLOS RODYC afirma que “a publicidade não é um genuíno e 

precípuo produto de expressão intelectual ou artística, [...] muito embora possa ter maior 

ou menor carga de criatividade artística, e contenha comunicações sobre o produto, para, 

assim, melhor atingir a sua finalidade. Decorrentemente, parece autorizado afirmar que a 

atividade publicitária não se inclui entre aquelas que a Constituição considerou 

incensuráveis [...] e pode, por isso mesmo, ser objeto de algum controle legal”123. 

No mesmo sentido, GUIDO ALPA sustenta o desacerto de sustentar a 

insusceptibilidade de qualquer controle da atividade publicitária com fundamento na 

liberdade de expressão, já que “a mensagem publicitária, por si só, não pode ser 

considerada manifestação de uma opinião ou pensamento; frequentemente ela não possui 

nenhum conteúdo informativo; mas sobretudo é um momento da atividade econômica da 

empresa; por isso concerne à liberdade econômica privada”, de modo que ela deve ser 

desenvolvida de acordo com a sua função social e está sujeita a controle124. 

A despeito da divergência doutrinária acerca desse tema, não se pode ignorar 

que a atividade publicitária tem conteúdo criativo e, por conseguinte, está tutelada pelo 

direito à liberdade de expressão artística, apesar da finalidade comercial à qual ela se 

destina, tanto que é tutelada pelo direito autoral125. Ou seja, “o objetivo comercial não 

macula o discurso publicitário, não o desabilita à proteção contra a censura estatal visto 

que constitui, sem dúvida alguma, pura expressão do pensamento e da criatividade 

humana”126. 

																																																								
122 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 101. 
123 RODYC, Wilson Carlos. O controle da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. 
Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 
288. 
124 ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 136: “il messaggio pubblicitario, di per 
sé, non può considerarsi manifestazione di una opinione o di pensiero; spesso esso non ha alcun contenuto 
informativo; ma soprattutto esso è un momento dell’attività economica produtiva dell’impresa; sí che rientra 
nell’ambito dela libertà economica privata”. 
125 Nesse sentido, cf. BITTAR, Carlos Alberto. Curso de direito autoral, p. 91. 
126  MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Prevenção de riscos no controle da publicidade abusiva, in 
MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 195. 
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Com efeito, a publicidade não pode ser entendida como simples técnica ou 

prática destinada à comercialização de produtos ou serviços, mas sim como verdadeira 

arte, dotada de um objeto estético autônomo127. No mesmo sentido, CARLOS ALBERTO 

BITTAR aponta que “[a]s criações publicitárias – que se espraiam por formas e suportes 

múltiplos (jingles, filme, filmlets, out-doors, cartazes, slogans, etc.) [...] Assumem feições 

de obra literária, artística, científica”128 e, portanto, são tuteláveis por meio do direito de 

autor. 

Ao tratar de discussão acerca de suposto conflito entra o direito fundamental à 

liberdade de expressão e a possibilidade de restrição da publicidade de tabaco na União 

Europeia, JENS KARSTEN afirma que “a propaganda que serve para a promoção de produtos 

cai dentro do escopo da aplicação desse direito fundamental [liberdade de expressão]. 

Propaganda é liberdade de expressão comercial.”129. Entretanto, o autor reconhece ainda 

que a liberdade de expressão comercial implica restrições, dentre as quais a proteção da 

saúde, que, por força de previsão expressa do art. 10 (2) da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos, permite a imposição de restrições à liberdade de expressão, em 

qualquer um de seus âmbitos e, portanto, também na publicidade. 

A mesma ressalva se justifica no direito brasileiro, pois embora a liberdade de 

criação artística da mensagem publicitária seja assegurada constitucionalmente pelo direito 

fundamental à liberdade de expressão, vedada qualquer forma de restrição ou censura, tal 

garantia “é distinta da exigência de fidelidade à veracidade, integrada ao princípio da boa 

fé objetiva nas relações contratuais e de observância do que se tem denominado valores 

éticos e sociais da pessoa e da família”130. Vale dizer, a garantia da liberdade de 

manifestação do pensamento não significa que aquele dissemina mensagem ilícita, seja 

essa de caráter publicitário ou não, não será responsabilizado pelos danos ocasionados. 

Tanto é que a própria Constituição autoriza, em seu art. 220, a edição de lei federal para o 

controle de publicidade (§ 3.º, II), além estabelecer a necessidade de restrição da 

publicidade de certos produtos (§ 4.º)131. 

																																																								
127 CHAVES, Antônio – Produção publicitária: proteção pelo direito de autor, in Revista de Informação 
Legislativa – Brasília, v.27, n.105, jan./mar. 1990, p. 205 e 206. 
128 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos de autor nos meios modernos de comunicação, p. 42. 
129 KARSTEN, Jens. Controle do tabaco na União Européia e a proibição de propaganda, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.10, n.40, p.17. 
130 CENEVIVA, Wálter. Publicidade e direito do consumidor, p. 94 
131 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
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Igualmente, a possibilidade de controle de conteúdo da mensagem publicitária 

e a sua sujeição à função social não significam que ela não pode ser considerada produto 

da liberdade de expressão, pois o exercício de todo e qualquer direito fundamental poderá 

ser coibido em caso de abuso, em razão do conflito com outros direitos fundamentais 

igualmente assegurados. 

E, conforme já explicitado, o controle jurídico da publicidade também não 

implica censura, “pois o conteúdo de tal controle não é político, ideológico ou artístico; 

cuida-se, ao contrário, de um instrumento de defesa do consumidor, a qual, paralela e 

hierarquicamente idêntica, está prevista em sede constitucional (art. 5.º, inc. XXXII; art. 

170, inc. V; art. 48, ADCT)”132 e 133. Admite-se igualmente o controle jurídico da 

publicidade em caso de conflito com quaisquer outros direitos assegurados 

constitucionalmente, tais como a livre concorrência, a dignidade da pessoa humana, a 

proteção da infância e da juventude. 

 

3.2. Livre iniciativa 

 

A partir da inclusão da livre iniciativa como fundamento da ordem econômica 

pelo caput do art. 170 da Constituição, ao lado da valorização do trabalho humano, é 

possível concluir que foi adotado o sistema econômico capitalista, de modo que “pode 

cada um exercer a atividade que melhor lhe aprouver, visando seu lucro”134. Isso significa 

que qualquer um pode desempenhar atividade econômica, disponibilizando bens e serviços 

no mercado de consumo, e, portanto, pode também desempenhar as demais atividades 

																																																																																																																																																																								
[…] 
§ 3.º Compete à lei federal: 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
§ 4.º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
132 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 202. 
133 Cf. item 3.4. 
134 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 87. 
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correlacionadas, tais como a elaboração e veiculação de publicidade destinada a 

impulsionar a aquisição de tais bens e serviços pelos destinatários da mensagem. 

E, se de um lado a livre iniciativa significa que todos são livres para 

desenvolver atividade econômica, de outro lado acarreta também medidas destinadas a 

garantir a livre iniciativa e a livre concorrência, coibindo abusos de poder econômico e 

práticas de concorrência desleal, consideradas incompatíveis com o regime econômico 

neoliberal assegurado pela Constituição135. Com efeito, “a ordem econômica, não obstante 

repousa [sic] nos alicerces da valorização do trabalho e da livre iniciativa, deve respeitar 

outros princípios igualmente consagrados pela Constituição, entre os quais, o princípio da 

defesa do consumidor, que na verdade constitui um princípio de ordem econômica”136, 

além de outras medidas destinadas a promover a justiça social e o bem-estar coletivo. 

 

3.3. Livre concorrência 

 

A livre concorrência, princípio da ordem econômica previsto no art. 170, IV, 

da Constituição, apresenta duas vertentes, que podem ser claramente identificadas no 

fenômeno publicitário: primeiramente, a livre concorrência permite aos agentes a 

propagação da publicidade dos bens e serviços oferecidos no mercado; nessa atuação, 

contudo, os agentes devem respeitar a igualdade de condições, isto é, a publicidade não 

pode ser utilizada como forma de prejudicar ou eliminar a concorrência. 

Isso porque publicidade, por estar “diretamente ligada à atividade empresarial e 

comercial e, em consequência, à concorrência de mercado”, pode configurar prática de 

concorrência desleal, tanto que, conforme aponta PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES, 

a proteção contra a publicidade ilícita nasceu com as normas de regulamentação contra a 

concorrência desleal137, criando o sistema chamado de concorrencial, no qual “o controle 

																																																								
135 COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa, p. 50. 
136 FURLAN, Valéria C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias, in MARQUES, Claudia Lima; 
e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 251. 
137 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 89 e seguintes. 
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da publicidade é justificado, preponderantemente, pela proteção da integridade da relação 

horizontal entre os diversos fornecedores”138. 

Tanto é que, no direito italiano, ROSARIO FERRARA destaca que a disciplina da 

publicidade se encontra nos artigos 2.598 e seguintes do Código Civil italiano, que versam 

sobre a concorrência desleal. Sob esse aspecto, “a tutela do consumidor será sempre 

mediata e indireta, porque o objeto primário e exclusivo de proteção jurídica são as 

empresas, devido à relação de funcionalidade existente entre a informação ao consumidor e 

as regras de concorrência econômica, destinadas a evitar ou limitar distorções de 

mercado”139. 

Entretanto, o controle da publicidade sob uma perspectiva puramente 

concorrencial é evidentemente insuficiente para impedir os desvios publicitários sob o 

ponto de vista dos consumidores, devendo a proteção de concorrência ser combinada com 

outros instrumentos que busquem especificamente a tutela dos consumidores contra os 

efeitos da publicidade, como veremos a seguir. 

Por fim, cumpre ainda observar que, mesmo superado o modelo puramente 

concorrencial, a limitação da publicidade pelo princípio da livre concorrência subsiste, pois 

embora ele vise, em primeiro plano, a assegurar a igualdade de condições entre os diversos 

competidores no mercado, qualquer conduta que implique deslealdade é capaz de afetar 

todas as relações econômicas subjacentes ao mercado, inclusive as relações de consumo, 

de modo que a livre concorrência tutela também os direitos dos consumidores. Nesse 

sentido, PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES afirma que a livre concorrência representa 

um equilíbrio entre a livre iniciativa e o monopólio, permitindo que, “[t]endo em vista o 

reconhecimento do poder econômico, muitas vezes com abusos, e visando preservar o 

equilíbrio do mercado”, sejam reconhecidas e coibidas práticas de concorrência desleal, 

“protegendo os próprios comerciantes e fabricantes e, ao final, o consumidor”140. 

																																																								
138 BENJAMIN, Antônio Herman V. – O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 83. 
139 FERRARA, Rosario. Contributo allo studio dela tutela del consumatore: profili pubblicistici, p. 55 e 56: “la 
tutela del consumatore sarà sempre mediata e indireta, poichè oggetto primario ed esclusivo di protezione 
giuridica sono le imprese, a causa del rappporto di funzionalità che si crea tra l’informazione al consumatore 
e le regole dela concorrenza econômica, allo scopo do evitare o limitare turbative distorsioni del mercato”. 
140 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, 2.ª ed., p. 88 e 89 
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Para os fins do presente trabalho, contudo, importam apenas as limitações 

impostas à publicidade tendo em vista a proteção do consumidor, de forma que não serão 

tratadas as práticas de concorrência desleal sob a perspectiva dos demais empresários por 

ela prejudicados, mas tão somente os seus reflexos nas relações de consumo. 

 

3.4. Tutela do consumidor 

 

O art. 5.º, XXXII, da Constituição estabelece como direito fundamental a 

proteção dos consumidores, imputando ao Estado o dever de promovê-la. E, para fins de 

concretização desse dever, o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

determinou que “[o] Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da 

Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”, o que ensejou a edição do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 

Outrossim, o art. 170 da Constituição arrola a defesa do consumidor como 

princípio da ordem econômica, o que permite vislumbrar “o caráter ‘liberdade função’ da 

livre iniciativa, indicando que a economia de mercado não é um fim em si, mas que se 

retrai ante a imperatividade dos Direitos Fundamentais, dentre eles [...] a defesa do 

consumidor”141. Sob essa perspectiva, o princípio da tutela do consumidor “tem por 

finalidade estabelecer uma coerência aos dispositivos da ordem econômica, qualificando a 

livre iniciativa que deve ser sempre exercida em benefício dos consumidores”142. 

Ao condicionar e limitar o exercício da livre iniciativa, a tutela do consumidor 

representa também, sem dúvida, uma limitação ao exercício da publicidade, na medida em 

que esta só será admitida se preservados os direitos do consumidor. E isso não quer dizer 

que a publicidade deve obedecer apenas às regras constantes do Código de Defesa do 

Consumidor, mas sim, em sentido mais amplo, que esta deve respeitar todos os direitos 

assegurados aos consumidores, seguindo a sistemática protecionista inaugurada pela 

própria Constituição Federal. É por isso, por exemplo, que a publicidade não pode violar a 

intimidade e a vida privada do consumidor, como proíbe o princípio da não captura 

																																																								
141 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Publicidade comercial: proteção e limites na Constituição de 1988, p. 98. 
142 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 38. 
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abusiva do consumidor, que será tratado adiante, posto que tal regra não se encontre 

positivada no Código de Defesa do Consumidor, ao menos por ora143. 

 

3.5. Outras limitações constitucionais 

 

Ainda na Constituição, o art. 220, §§ 3.º, II, e 4.º admitem, excepcionalmente, 

que lei federal estabeleça limitações à chamada “propaganda comercial”144 (entendida 

como forma de manifestação do pensamento) de produtos potencialmente lesivos à saúde, 

como tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamente e terapias, bem como preveja 

meios legais que assegurem a defesa dos consumidores contra “propagandas” de produtos 

e serviços potencialmente lesivos à saúde ou ao meio ambiente. 

Nesse sentido, o art. 220, § 4.º, da Constituição trouxe um comando ao 

legislador infraconstitucional para que este estabelecesse limitações à publicidade desses 

produtos ou serviços potencialmente nocivos, evidenciando novamente que o direito à 

liberdade de comunicação social previsto no caput do dispositivo legal não é absoluto, 

admitindo “restrições específicas naquilo que diga respeito a bens jurídicos de mesmo 

relevo ou importância, sem que disto possa caracterizar espécie de restrição ou sacrifício 

do direito fundamental, mas ao contrário, são conformadores dos limites do respectivo 

direito subjetivo”145. 

Especificamente no tocante ao tabaco, o comando em testilha foi concretizado 

por meio da Lei n.º 9.294/96, alterada pela Lei n.º 10.167/00 e pela Medida Provisória n.º 

2.190-34/01. 

TAMARA AMOROSO GONÇALVES, ao tratar do problema da publicidade infantil 

aponta ainda como limitação constitucional à publicidade a proteção à infância e à 

																																																								
143 Acerca do princípio da não captura abusiva do consumidor, cf. item 5.10. 
144 Acerca da imprecisão terminológica da redação do dispositivo, cf. item 1.2. 
145 MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno – Constitucionalidade das restrições à publicidade de 
bebidas alcoólicas e tabaco por lei federal: diálogo e adequação do princípio da livre iniciativa econômica 
à defesa do consumidor e da saúde pública (Art. 170, CF/88), in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, 
Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 
3), p. 135. 
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adolescência, prevista no art. 227 da Constituição e regulamentada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)146. 

  

																																																								
146 GONÇALVES, Tamara Amoroso. A regulamentação da publicidade dirigida a crianças: um ponto de 
encontro entre o direito da criança e do adolescente e o direito do consumidor, in Revista Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo – Curitiba, v.4, n.14, p.121-47, jun. 2014 
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4. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE 

 

Além do princípio da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações 

contratuais e, por conseguinte, também as relações de consumo, é possível identificar nos 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que disciplinam a publicidade princípios 

específicos aplicáveis a essa prática, sistematizados pela doutrina e que, “a bem da 

verdade, concretizam o dever maior de lealdade, transparência e confiança nas relações 

entre consumidor e fornecedor”147. Sob essa perspectiva, os princípios específicos da 

publicidade nada mais são que desdobramentos dos princípios gerais das relações de 

consumo, em especial a boa fé-objetiva, adaptados às peculiaridades dessa prática. 

Em outros ordenamentos jurídicos, os princípios norteadores da publicidade 

vêm expressos no próprio texto legal que a disciplina. É o caso, por exemplo, do Código da 

Publicidade português, que em seu art. 6º elenca os princípio da publicidade, a saber: 

licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor. 

Como o ordenamento jurídico brasileiro não traz o rol dos princípios 

norteadores da publicidade, não há consenso na doutrina acerca da questão, sendo que cada 

doutrinador aponta uma classificação distinta. Exemplificativamente, HERMAN BENJAMIN 

aponta os princípios da identificação da publicidade, da vinculação contratual da 

publicidade, da veracidade, da não abusividade, da inversão do ônus da prova, da 

transparência da fundamentação e da correção do desvio publicitário, adotando como 

parâmetro a proteção do consumidor; a classificação de CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, 

por outro lado, considera os diversos interesses e valores envolvidos na publicidade, e não 

apenas a defesa do consumidor, incluindo também os princípios da liberdade (art. 220, 

caput, e art. 170, parágrafo único, da Constituição), da ordem pública da publicidade (arts. 

1.º, 3.º e 220, § 3.º, da Constituição e art. 37, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor) e 

da lealdade publicitária (arts. 1.º, IV, 3.º, I, e 173, § 4.º, da Constituição)148. 

Embora não se desconheça a existência de outros princípios norteadores da 

atividade publicitária, tratar-se-á a seguir apenas dos princípios da publicidade sob a ótica 

das relações de consumo, matéria ora em estudo. Para tanto, adotou-se a classificação mais 

																																																								
147 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 55. 
148 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Os direitos dos consumidores, p. 80 a 83. A mesma classificação é adotada 
também por MARIA ELIZABETE VILAÇA LOPES (LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a 
publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 157). 
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extensa exposta por HERMAN BENJAMIN149 e LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES 

DIAS150, dentre outros, acrescida de breves considerações acerca do princípio da lealdade, 

embora esse, a rigor, não seja verdadeiramente um princípio autônomo, como se verá 

oportunamente151. 

Observe-se ainda que esses princípios não se aplicam indistintamente às 

embalagens e aos rótulos, que, embora também possam se valer de mecanismos para tornar 

o produto mais atrativo aos consumidores (ex.: tamanho e cores da embalagem), não 

constituem forma de publicidade, mas sim de marketing152. Por esse motivo, aplicam-se às 

embalagens e aos rótulos apenas dois princípios: i) princípio da informação: “o fornecedor 

está obrigado a propiciar de maneira clara e ostensiva todos os dados necessários ao 

conhecimento do produto, sua utilidade e seu manuseio”; ii) princípio da veracidade: “o 

estampado na embalagem deve ter estrita observância com a realidade, evitando, com isso, 

levar o consumidor a erro”153. Além disso, caso o fornecer deixe de observar esses 

princípios, não se estará diante de publicidade ilícita, mas sim de vício do produto ou 

serviço (ex.: quantidade inferior à constante da embalagem, espaço de armazenamento útil 

de dispositivos inferior ao espaço constante da embalagem), cabendo aos consumidores 

induzidos em erro buscar a reparação dos prejuízos experimentados pelas informações 

inverídicas disponibilizadas pelos fornecedor154. 

 

4.1. Princípio da boa-fé objetiva na publicidade 

 

O Código de Defesa do Consumidor adotou a boa-fé objetiva como princípio 

norteador das relações de consumo, o que fica evidenciado de maneira expressa em seus 

																																																								
149 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I. 
150 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito. 
151 Na classificação apresentada por ROBERTO SENISE LISBOA, a publicidade é regida pelos seguintes 
princípios: i) liberdade, como forma de manifestação da liberdade de expressão e da livre concorrência (cf. 
itens 3.1 e 3.2); ii) vinculação; ii) identificação; e iv) lealdade (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A 
publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela participam). 
152 Acerca da distinção, cf. item 1.3. 
153 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B. Alteração na quantidade de produtos ofertados por embalagem: 
manutenção ou aumento de preços praticados – legalidade, in Revista de Direito Privado – São Paulo, v.4, 
n.15, jul./set. 2003, p. 280. 
154 Sobre a distinção, cf. item 5.1.2. 
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artigos 4.º, inciso III155, e 51, inciso IV156: o primeiro estabelece uma cláusula geral de 

conduta nas relações de consumo, impondo às partes um padrão de comportamento correto 

nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, impondo aos contratantes deveres 

acessórios e limites ao exercício de direitos subjetivos; o segundo, por sua vez, explicita a 

função interpretativa da boa-fé objetiva157. 

Na publicidade, “a principal manifestação da boa fé objetiva”, conforme 

aponta MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA, “é no dever de informação e da 

lealdade”158, manifestações típicas da função supletiva da boa-fé objetiva. Faz-se também 

presente no controle da publicidade ilícita a função corretiva da boa-fé objetiva. 

Na classificação de KARL LARENZ, os deveres oriundos da boa-fé objetiva 

relativos à atividade publicitária podem ser identificados como deveres de esclarecimento e 

informação (Aufklärungspflichten) ou deveres de lealdade (Loyalitätspflichten), ambos 

espécies da categoria de outros deveres de conduta ou deveres laterais (weitere 

Verhaltenspflichten ou Nebenpflichten), em contraposição aos deveres de prestação 

(Leistungspflichten)159. 

A bem da verdade, as duas hipóteses de publicidade ilícita explicitadas nos 

artigos 6.º, IV, e 37, do Código de Defesa do Consumidor, que serão estudadas adiante, 

podem ter seu fundamento apontado na violação do princípio da boa-fé objetiva na fase 

pré-contratual: a publicidade enganosa por conter informação inverídica sobre o produto 

ou serviço anunciado, e a publicidade abusiva por se desviar do padrão de conduta imposto 

pela boa-fé objetiva, seja em razão da potencialidade de causar danos aos consumidores, 

																																																								
155 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios: 
[...] 
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção 
do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na 
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 
156 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: 
[…] 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. 
157 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, 2.ª ed., p. 72 
158 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 215 
159 LARENZ, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil, v. I, p. 8 e 9. 
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seja por contrariar “valores maiores do cidadão, do homem, uma lesividade maior que 

ultrapassa a seara da relação de consumo”160. 

Com efeito, a despeito da classificação dos princípios norteadores da 

publicidade que serão tratados a seguir, “[d]a análise desses princípios [...] podemos 

identificar um princípio maior, fonte de inspiração comum a todos eles, o da probidade e 

da boa-fé lealdade (Treu und Glauben), que orienta toda a construção jurídica do Código 

de Defesa do Consumidor”161.  

 

4.2. Princípio da identificação da mensagem publicitária 

 

O princípio da identificação da mensagem publicitária encontra previsão 

expressa no art. 36, caput, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “a 

publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 

identifique como tal”. 

No mesmo sentido, o art. 28 do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBAP) estabelece que “o anúncio deve ser claramente distinguido como tal, 

seja qual for a sua forma ou meio de veiculação”, e seus artigos 9.º, caput e § 1.º162, 10163, 

29164 e 30165 trazem outras disposições relativas à identificação da natureza publicitária das 

mensagens veiculadas pelos fornecedores. 

																																																								
160 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 215. 
161 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
402. 
162 Art. 9º A atividade publicitária de que trata este Código será sempre ostensiva. 
§ 1º A alusão à marca de produto ou serviço, razão social do anunciante ou emprego de elementos 
reconhecimento a ele associados atende ao princípio da ostensividade. 
163 Art. 10 A publicidade indireta ou “merchandising” submeter-se-á igualmente a todas as normas dispostas 
neste Código, em especial os princípios de ostensividade (art. 9º) e identificação da mensagem publicitária 
(artigo 28). 
164 Art. 29 Este Código não se ocupa da chamada “propaganda subliminar”, por não se tratar de técnica 
comprovada, jamais detectada de forma juridicamente inconteste. São condenadas, no entanto quaisquer 
formas tentativas destinadas a produzir efeitos “subliminares” em publicidade ou propaganda. 
Parágrafo único Este Código encoraja os Veículos de Comunicação a adotarem medidas ao seu alcance 
destinadas a facilitar a apreensão da natureza publicitária da ação de “merchandising”. 
165 Art. 30 A peça jornalística sob a forma reportagem, artigo, nota, texto-legenda ou qualquer outra que se 
veicule mediante pagamento, deve ser apropriadamente identificada para que se distinga das matérias 
editoriais e não confunde o Consumidor. 
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O princípio da identificação impõe que toda mensagem publicitária deve ser 

elaborada de tal forma que o consumidor a ela exposto possa fácil e imediatamente 

reconhecer a sua natureza publicitária, possibilitando que, assim, se proteja de seus efeitos 

persuasivos. Isso porque, ao perceber que está diante de mensagem publicitária, o 

consumidor toma com ressalva o seu conteúdo, atento a eventuais exageros publicitários e 

à natureza parcial da mensagem; se por outro lado, essa natureza não estiver clara, o 

fornecedor conseguiria sobrepujar as defesas do consumidor e, com isso, intensificar 

sobremaneira os efeitos persuasivos da publicidade por ele veiculada. Ou seja, o 

consumidor deve ser capaz de identificar a pressão publicitária a que está exposto, pois 

“[n]ão se pode pretender que o consumidor consiga se defender contra os eventuais desvios 

da publicidade, se ele não é capaz de perceber quando a mais básica pressão da publicidade 

se faz presente”166. 

Nesse sentido, PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES explica que o princípio 

da identificação “visa a advertir o consumidor de que aquilo que ele está vendo ou ouvindo 

tem como objetivo convencê-lo das necessidades e conveniências na aquisição ou 

utilização de produtos ou serviços”, a fim de que ele saiba que “aquelas informações que 

lhe estão sendo passadas contêm uma enorme parcialidade de opinião, já que feitas pela 

pessoa que pretende vender o bem ou serviço”167. 

No mesmo sentido, TAMARA AMOROSO GONÇALVES esclarece que o princípio 

da identificação “é importante para que o consumidor não confunda conteúdo jornalístico 

com publicidade ou mesmo não seja induzido a pensar que eventual conteúdo apresentado 

na mídia como a manifestação da personalidade, ao recomendar o uso de um produto, por 

exemplo, corresponda a sua verdadeira opinião”168. 

Trata-se de princípio que “decorre do próprio dever de transparência e 

lealdade nas relações de consumo, já que o ocultamento do caráter publicitário pode 

induzir o consumidor em erro quanto à natureza da mensagem, na hipótese, de fins 

comerciais, não meramente informativa e desinteressada”169. Observe-se que o teaser, 

																																																								
166 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 107. 
167 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 113 
168 GONÇALVES, Tamara Amoroso. A regulamentação da publicidade dirigida a crianças: um ponto de 
encontro entre o direito da criança e do adolescente e o direito do consumidor, in Revista Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo – Curitiba, v.4, n.14, p.127 
169 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 65. 
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assim entendido como “um anúncio do anúncio”, com a finalidade de criar um certo 

suspense e despertar a curiosidade dos consumidores, também deve observar o princípio da 

identificação da mensagem publicitária, pois também integra o seu conteúdo170. 

Como consequência do princípio da identificação, são vedadas a publicidade 

oculta e a publicidade subliminar, pois nenhuma das duas evidencia o caráter publicitário 

da mensagem. 

Publicidade oculta, clandestina ou camuflada pode ser entendida como aquela 

na qual “a função de promover o consumo de certo bem ou serviço não está tão claramente 

identificada, exibindo a aparência de uma mensagem neutra ou não proveniente do 

fornecedor do produto sobre a qual discorre” 171 . Os exemplos mais relevantes de 

publicidade oculta, conforme aponta LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS, são as 

técnicas de publicidade redacional, isto é, o texto jornalístico ou redacional com conteúdo 

publicitário, e o merchandising, que consiste na exibição de produtos ou serviços em 

filmes, novelas, seriados, etc172. O problema da publicidade oculta é especialmente 

relevante na atividade dos influenciadores digitais, que muitas vezes inserem mensagens 

publicitárias nos conteúdos por eles desenvolvidos sem a devida e necessária identificação 

da sua verdadeira natureza173. 

A publicidade subliminar, por sua vez, conforme conceito trazido no art. 9.3 do 

Código da Publicidade português, consiste naquela que “mediante o recurso a qualquer 

técnica, possa provocar no destinatário percepções sensoriais de que ele não chegue a 

tomar consciência”. Nesse caso, “há símbolos e imagens não exibidos por si mesmos, mas 

para significar outra coisa. É a dimensão aparente do oculto. Assim, veicula-se alguma 

coisa para o consumidor decodificar”174. 

 

4.3. Princípio da vinculação contratual 

 

																																																								
170 Acerca da publicidade oculta, cf. item 5.4. 
171 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 66. 
172 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 66. 
173 Acerca da atividade dos influenciadores digitais na publicidade, cf. item 7.1.5. 
174 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 327. 
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O princípio da vinculação contratual, segundo HERMAN BENJAMIN, consiste na 

resposta do direito consumerista ao potencial persuasivo das técnicas de marketing na 

sociedade de consumo 175 , previsto nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Em primeiro lugar, o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece 

que “[t]oda 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 dispositivo, apesar de inserido na seção de oferta, e 

não de publicidade, aplica-se a todas as formas de manifestação de marketing, ou seja, 

“todo tipo de manifestação do fornecedor que não seja considerado anúncio, mas que 

mesmo assim, sirva para induzir o consentimento (=decisão) do consumidor”176. 

Essa regra constitui decorrência lógica de três outros princípios previstos pelo 

Código de Defesa do Consumidor: i) princípio da transparência (art. 4.º, caput), segundo o 

qual o consumidor deve possuir informações claras e precisas sobre os produtos e serviços 

existentes no mercado, razão pela qual se impõe ao fornecedor o correspondente dever de 

informar os consumidores sobre os bens que estes venham a adquirir; ii) princípio da 

vulnerabilidade do consumidor (art. 4.º, I), que se manifesta de forma particularmente 

acentuada no âmbito da publicidade, pois os consumidores se encontram contínua e 

incessantemente expostos a mensagens publicitárias destinadas a influenciar o seu 

processo de escolha e orientar o seu comportamento; e iii) princípio da boa-fé objetiva (art. 

4.º, II), que traduz a necessidade de alcançar equilíbrio nas relações de consumo177. 

Embora sem dúvida nem toda mensagem publicitária contenha uma oferta, 

estabelece o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor que, caso a publicidade veiculada 

preencha os requisitos essenciais do contrato, quais sejam, a especificação do produto ou 

serviço, o valor e o consentimento do vendedor, demonstrado através da própria 

																																																								
175 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor, p. 184. 
176 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor, p. 184. 
177 AMARAL JUNIOR, Alberto do. O principio da vinculação da mensagem publicitária, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.14, abr./jun. 1995, p. 45 e seguintes. 
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publicidade veiculada, pode ser considerada oferta publicitária178 e, consequentemente, 

vincula o fornecedor e integra eventual contrato que vier a ser celebrado. Trata-se de 

manifestação do princípio da vinculação, concebido como resposta aos abusos do 

marketing e destinado à proteção dos consumidores expostos a essa prática comercial179, 

criando uma verdadeira obrigação pré-contratual aos fornecedores180. 

Trata-se, portanto, uma nova modalidade de oferta, típica das relações de 

consumo, à qual se integra a publicidade considerada “suficientemente precisa”, já que a 

obrigação carreada ao fornecedor pela veiculação da oferta publicitária “é um vínculo 

jurídico comparável em tudo àquele nascido da proposta contratual, porque tanto uma 

como a outra passam a ter a mesma natureza jurídica, de negócio jurídico unilateral”181. 

O conceito de oferta nas relações de consumo distingue-se de seu sentido 

clássica182, pois, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, “[o] fenômeno é visto 

pelo prisma da realidade massificada da sociedade de consumo em que as ofertas não são 

mais individualizadas e cristalinas. Oferta, em tal acepção, é sinônimo de marketing, 

significando os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos 

produtos e serviços colocados à sua disposição no mercado pelos fornecedores. Qualquer 

umas dessas técnicas, desde que suficientemente precisa, pode transformar-se em veículo 

eficiente de oferta vinculante. Aí reside uma das maiores contribuições do direito do 

consumidor à reforma da teoria clássica da formação dos contratos”183. 

																																																								
178 ALENCAR, Winston Neil Bezerra de. O direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, 
in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e 
modelos de proteção (Coleção doutrinas essenciais, v. 2), p. 1085. 
179 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 257. 
180 Os requisitos, consequências e extensão da vinculação contratual do fornecedor pela publicidade serão 
analisados a fundo no item 7.3.1. 
181 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade, p. 115. 
182 O conceito tradicional de proposta apresentado por ORLANDO GOMES entende essa como “a firme 
declaração receptícia de vontade dirigida à pessoa com a qual pretende alguém celebrar um contrato, ou ao 
público” (GOMES, Orlando. Contratos, p. 73). Dessa forma, existe um “certo formalismo para a configuração 
da proposta, em sua clássica formatação. Há que existir, em primeiro lugar, um proponente (determinado) e 
um destinatário (também determinado) dessa proposta. Deverá haver, igualmente, a clara intenção de o 
proponente fazer a sua proposta firme e de que coisa, preço e condições estejam previamente mencionados 
no conteúdo da proposta. Sem que ocorra a aceitação, por outro lado, inexiste a formação do vínculo 
obrigacional entre policitante e oblato” (DE LUCCA, Newton. A disciplina jurídica na oferta e a nova noção 
de oferta eletrônica. A publicidade enganosa e abusiva no Código de Defesa do Consumidor, in Rodas, João 
Grandino (coord.). Direito econômico e social: Atualidades e reflexões sobre Direito Concorrencial, do 
Consumidor, do Trabalho e Tributário, p. 213). No mesmo sentido, cf. ainda GRINOVER, Ada Pellegrini, et 
al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, v. I, p. 281. 
183 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 175. 
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A título de exemplo de oferta veiculada por meio de publicidade, CLAUDIA 

LIMA MARQUES traz a hipótese da oferta de compra e venda de produtos, cujos elementos 

essenciais são apenas a coisa, o preço e o consenso: assim, caso uma loja de 

eletrodomésticos veicule publicidade que contenha a identificação da coisa ofertada e seu 

preço (oferta publicitária), bastará a aceitação do consumidor, sem modificação, para que 

se conclua o contrato184. 

Por outro lado, caso a publicidade veiculada pelo fornecedor não contenha 

todos os elementos essenciais do contrato a ser porventura celebrado, será considerada 

publicidade meramente informativa, podendo os demais elementos que dela não constarem 

ser definidos quando do futuro contato negocial entre fornecedor direito e consumidor”185. 

De qualquer forma, incide também na publicidade informativa o princípio da vinculação 

do fornecedor, de modo que os elementos que constarem da mensagem vinculam o 

fornecedor desde a sua veiculação e deverão integrar o futuro contrato, já que a oferta 

publicitária não precisa ser completa nem inequívoca para vincular o fornecedor186. 

Da mesma forma, na Argentina, os artigos 7.º e 8.º da Lei nº 24.240 (Ley de 

Defensa del Consumidor) estabelecem que a oferta dirigida aos consumidores vincula o 

fornecedor e que as condições gerais previstas em catálogos, tarifas, circulares e outros 

documentos publicitários obrigam o comerciante que as tenha utilizado e se consideram 

incluídas no contrato celebrado com o consumidor187, razão pela qual tais documentos são 

considerados pela doutrina civilista como “oferta permanente”188. 

																																																								
184 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade, p. 115. 
185 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade, p. 116 
186 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 285. 
187 ARTÍCULO 7º - Oferta 
La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en 
que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus 
modalidades, condiciones o limitaciones. 
La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los 
empleados para hacerla conocer.  
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las 
sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.  
ARTÍCULO 8º - Efectos de la Publicidad.  
Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión 
obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.  
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, 
por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, 
domicilio y número de CUIT del oferente. 
188 ALTERINI, Atilio Aníbal. Control de la publicidad y comercialización, in NERY JUNIOR, Nelson e NERY, 
Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção 
doutrinas essenciais, v. 4), p. 1062. 
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Portanto, “[a]o igualar a publicidade suficientemente precisa [...] à oferta 

colocou o CDC o fornecedor que veiculou a publicidade no mesmo estado de sujeição à 

aceitação que já era conhecido pelo próprio Código Civil, no caso da proposta contratual 

aceita” 189. Isso porque, no âmbito das relações consumeristas, não se exige, “para 

constituir um dever de prestar ao consumidor, [...] que seja firmado um contrato com o 

fornecedor, pela conjunção, no plano dos efeitos, entre oferta e aceitação”, já que “[a] 

pretensão (de direito material) do consumidor, manifestada no sentido de fazer cumprir a 

oferta, a apresentação ou a publicidade de produtos ou serviços, tem eficácia de aceitação e 

de interpelação para adimplemento”190. Ou seja, basta que o comprador manifeste o seu 

desejo de contratar segundo as condições apresentadas na oferta publicitária, por exemplo 

comparecendo ao estabelecimento comercial do fornecedor para tal fim, para que se 

considere formado o vínculo contratual. 

E, a fim de dar concretude ao princípio da vinculação da publicidade, o art. 35 

do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, caso o fornecedor se recuse a cumprir 

a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, à sua escolha: a) exigir o seu 

cumprimento; b) aceitar outro produto ou serviço equivalente; c) rescindir o contrato, com 

direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente e atualizada, e 

perdas e danos191. 

 

4.4. Princípio da veracidade 

 

O princípio da veracidade pode ser extraído da vedação da publicidade 

enganosa, prevista no art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor, tanto em forma 

comissiva quanto omissiva (§§ 1.º e 3.º, respectivamente)192 e 193. Em sentido semelhante, o 

																																																								
189 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade, p. 117. 
190 TOMASETTI JR., Alcides. Oferta contratual em mensagem publicitária: regime do direito comum e do 
código de proteção do consumidor, p. 1211. 
191 Observe-se que o Código Civil de 2002, elaborado após o Código de Defesa do Consumidor, aproximou-
se da nova concepção de proposta, ao estabelecer, em seu art. 429, caput: “Art. 429. A oferta ao público 
equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das 
circunstâncias ou dos usos”. 
192 Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor 
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros 
dados sobre produtos e serviços. 
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art. 10 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, embora desprovido de 

coercitividade, exige que todo anúncio deve ser “honesto e verdadeiro”. 

Conforme exposto no item 2.4, a função primordial da publicidade não é 

informativa, mas sim persuasiva, destinando-se a convencer o consumidor a adquirir o 

produto ou serviço anunciado. Contudo, uma vez inseridas informações na mensagem 

publicitária, elas devem corresponder à verdade, por imposição do princípio da veracidade 

da publicidade, também chamado de princípio da não enganosidade194. 

Em sentido semelhante, FÁBIO ULHOA COELHO esclarece que “[d]iante de cada 

consumidor, o fornecedor tem o dever de informar prévia, ampla e adequadamente acerca 

do seu fornecimento. Diante da coletividade dos consumidores, porém, inexiste esse dever 

e o fornecedor está obrigado somente a não enganar em sua publicidade”195. 

O princípio da veracidade, assim como os demais princípios que regem a 

publicidade, deriva da boa-fé objetiva, princípio orientador das relações de consumo, pois 

consiste na “garantia de ‘adequação à função informativa da publicidade’ de modo que os 

consumidores possam fazer suas escolhas com base em informações verdadeiras e corretas 

sobre os produtos ou serviços anunciados”196. 

Conforme aponta RAFAEL TOCANTINS MALTEZ, o princípio da veracidade 

impõe que “[a] publicidade deve ser correta, honesta, precisa, bem como conter 

informação adequada ao consumidor”197, assegurando assim que este exerça seu direito de 

livre escolhe de forma consciente e informada. Trata-se, assim do contraponto da 

publicidade enganosa, fundamentando a sua ilicitude. 

Além do já mencionado art. 37, caput e §§ 1.º e 3.º, a doutrina consumerista 

aponta diversos outros dispositivos no Código de Defesa do Consumidor que impõem ao 

fornecedor o dever de veracidade das mensagens publicitárias, quais sejam, os artigos 6.º, 

incisos III e IV198 e 31199, que embora tratem na verdade do direito à informação do 

																																																																																																																																																																								
[...] 
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 
dado essencial do produto ou serviço. 
193 Sobre a publicidade enganosa, cf. item. 5.1. 
194 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 232 
195 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, n.8, out./dez. 1993, p. 77. 
196 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 69. 
197 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 326. 
198 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
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consumidor e do contraposto dever de informação do fornecedor, aplicam-se também à 

publicidade no que for a ela pertinente, isto é, no tocante à exigência de que toda e 

qualquer informação inserida em mensagens publicitárias seja verídica, sob pena de 

configurar-se a publicidade enganosa. 

Isso porque o princípio da veracidade da publicidade não se confunde com o 

princípio da transparência, que impõe ao fornecedor o dever de disponibilizar ao 

consumidor todas as informações indispensáveis acerca do produto ou serviço (arts. 31, 52, 

54, §§ 3.º e 4.º, do CDC), que não se aplica à publicidade, já que essa “é livre, porquanto 

não possui qualquer obrigação ou regras de apresentar informações específicas ao 

consumidor. Porém, se o fizer, tais informações, por conta do princípio da veracidade, que 

norteia a publicidade, deverão ser verdadeiras e passíveis de comprovação pelo 

fornecedor”200. 

Essa particularidade do dever de veracidade na publicidade constitui, nas 

palavras de CLAUDIA LIMA MARQUES, um dever de “veracidade especial” imposto ao 

fornecedor que dela se utiliza, pois “a publicidade comunica, logo é forma de informação, 

mas também é livre para não trazer nenhuma informação precisa ou mesmo nenhum 

sentido, pura ilusão publicitária, mas se trouxer alguma informação, seja sobre preço, sobre 

qualidade ou quantidade, e sobre riscos e segurança ou sobre características ou utilidades 

do produto e do serviço, esta informação deve ser verdadeira (art. 36, § único, 37, § 1º e 38 

do CDC)”201. A única exceção a essa “veracidade especial” é a hipótese de omissão de 

informações essenciais do produto ou serviço, que poderá ocasionar a enganosidade por 

omissão202.  

No entanto, a aplicação do princípio da veracidade pode ser relativizado diante 

de certas técnicas publicitárias largamente utilizadas “como forma de atrair a atenção do 

																																																																																																																																																																								
[…] 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 
IV - 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. 
199 Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores. 
200 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 70. 
201 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade: a nova visão do Código de Defesa 
do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.10, abr./jun. 1994, p. 11. 
202 Cf. item 5.1.3. 
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público destinatário e enaltecer as qualidades do seu produto, o que não significa que 

sejam enganosas por veicularem situações irreais ou manifestamente exageradas, de tal 

como reconhecidas pelos consumidores”203. São elas: exagero publicitário (puffing), 

fantasia e apelo emocional. Isso porque tais técnicas, embora não descrevam com inteira 

exatidão o produto ou serviço anunciado, são técnicas publicitárias legítimas, destinadas a 

atrair a atenção dos consumidores, desde que, por óbvio, o recurso a tais técnicas seja 

perceptível pelo consumidor e não o induza em erro quanto ao produto ou serviço 

anunciado204. 

 

4.5. Princípio da transparência da fundamentação 

 

O princípio da transparência da fundamentação da publicidade, previsto no art. 

36, parágrafo único, do CDC205, está intimamente relacionado com o princípio da 

veracidade, pois confere concretude a este, “ao estipular que o fornecedor, na publicidade 

de seus produtos ou serviços, mantenha em seu poder, para informação dos legítimos 

interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem”, 

imputando assim ao fornecedor o ônus de “manutenção da prova da veracidade das 

afirmações veiculadas” 206 . Ora, pouco importaria a exigência de veracidade das 

informações contidas nas mensagens publicitárias caso não se exigisse igualmente dos 

fornecedores que mantivessem em seu poder os dados necessários para comprovar essa 

veracidade. 

A razão de ser dessa imposição é “o fato de que os consumidores não podem 

realizar os testes ou investigações necessários para determinar se as afirmações realizadas 

nas mensagens publicitárias são ou não verdadeiras, podendo, ao contrário, exigir que o 

fornecedor comprove, através de uma fundamentação razoável (reasonable basis), as 

características anunciadas do produto ou serviço”207. Assim, é possível identificar também 

																																																								
203 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 73. 
204 Cf. item 5.1.2. 
205 Art. 36. […] 
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. 
206 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 70. 
207 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 204. 
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uma relação íntima entre o princípio da transparência da fundamentação e a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor assegurada como direito básico do consumidor no 

art. 6.º, VII, e pelo art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, já que incumbirá ao 

fornecedor comprovar a veracidade da mensagem publicitária, apresentando os dados que 

efetivamente a atestem208. 

Com base nesse princípio, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO considerou 

enganosa publicidade veiculada por instituição de ensino que prometia fluência na língua 

inglesa em prazo determinado (12 meses) sem que dispusesse de “dados técnicos e 

científicos para dar sustentação à promessa de que realmente possui capacidade de conferir 

a todo e qualquer consumidor fluência na língua inglesa em 12 meses, ônus que lhe 

incumbia a teor dos artigos 36 e 38 do Código de Defesa do Consumidor”. E, além de não 

dispor de dados técnicos que sustentassem as afirmações contidas na mensagem, a própria 

anunciante admitiu que “o método de aprendizagem empregado depende de 30 (trinta) 

minutos diários de estudo extraclasse […], o que já é suficiente para demonstrar que não 

assegura, por si só, a fluência na língua inglesa, dependendo da conjugação de outras 

variáveis que podem impedir que o aluno alcance o resultado esperado no prazo 

anunciado”209. 

Cumpre ainda salientar que o dever de manter em seu poder os dados 

necessários à comprovação da veracidade de publicidade “é imposto tanto aos anunciantes, 

como aos seus agentes publicitários e veículos”210. Da mesma forma, o art. 27, § 1.º, do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) estabelece que “todas as 

descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos 
																																																								
208 Acerca do ônus da prova na publicidade, cf. item 4.7. 
209 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMETE FLUÊNCIA NA LINGUA 
INGLESA EM PRAZO DETERMINADO – PUBLICIDADE CONSIDERADA ENGANOSA - AUSÊNCIA 
DE DADOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS QUE COMPROVEM A VERACIDADE DA PROPAGANDA - 
OCORRÊNCIA DE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS - DEVER DE INDENIZAR - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDIVIDUALIZAÇÃO DE CADA CONSUMIDOR AFETADO - 
IMPOSSIBILIDADE, NESTA FASE - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 95 DO CDC, DEVENDO CADA PREJUDICADO COMPROVAR A 
TITULARIDADE DO DIREITO E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS - EFICÁCIA DA SENTENÇA - EFEITOS 
ERGA OMNES INDEPENDENTEMENTE DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR – 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE – 
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. É possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida 
em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, cabendo a cada prejudicado provar o 
seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Segundo a jurisprudência pacífica do E. Superior 
Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido a favor do Ministério Público em 
Ação Civil Pública” (TJSP, 26ª Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1077788-16.2013.8.26.0100, Rel. Des. Renato 
Satorelli, j. 04/05/2017). 
210 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 328. 
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devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as 

comprovações, quando solicitadas”. 

De forma semelhante, na União Europeia, o art. 6.º, alínea a da Diretiva 

84/450/CE, cuja redação foi alterada pela Diretiva 97/55/CE, permite que os tribunais e 

órgãos administrativos competentes para apreciar questões relativas à publicidade exijam 

que o anunciante apresente provas relativas à exatidão das informações de fato contidas na 

publicidade211. 

A atribuição do ônus da prova da veracidade da publicidade ao anunciante está 

prevista também no artigo 10.2 do Código da Publicidade português, que exige que “[a]s 

afirmações relativas à origem, natureza, composição, propriedades e condições de 

aquisição dos bens ou serviços publicitados devem ser exactas e passíveis de prova, a todo 

o momento, perante as instâncias competentes”. Ao versar especificamente sobre a 

publicidade enganosa, a publicidade comparativa e a publicidade de produtos e serviços 

milagrosos, os artigos 11, 16 e 22-B, respectivamente, também atribuem ao anunciante o 

dever de possuir prova da veracidade das informações por ele veiculadas, sob pena de 

presunção de inexatidão caso os dados não forem apresentados ou forem insuficientes para 

comprovar as afirmações contidas na publicidade212. 

																																																								
211 Artigo 6º Os Estados-membros conferirão aos tribunais ou aos órgãos administrativos competências que 
os habilitem, aquando do processo judicial ou administrativo, referido no artigo 4º: 
a) A exigir que o anunciante apresente provas quanto à exactidão material dos elementos de facto que 
constam da publicidade se, tendo em conta os interesses legítimos do anunciante e de qualquer outra parte no 
processo, semelhante exigência se revelar adequada à luz das circunstâncias do caso em apreço e, em caso de 
publicidade comparativa, a exigir que o anunciante forneça tais provas num curto espaço de tempo.	
212 Artigo 11 – Publicidade enganosa 
[...] 
4 - Nos casos previstos nos números anteriores, pode a entidade competente para a instrução dos respectivos 
processos de contra-ordenação exigir que o anunciante apresente provas de exactidão material dos dados de 
facto contidos na publicidade. 
5 - Os dados referidos nos números anteriores presumem-se inexactos se as provas exigidas não forem 
apresentadas ou forem insuficientes. 
Artigo 16 – Publicidade comparativa 
[...] 
5 - O ónus da prova da veracidade da publicidade comparativa recai sobre o anunciante. 
Artigo 22-B – Produtos e serviços milagrosos 
[...] 
3 - O ónus da comprovação científica a que se refere o número anterior recai sobre o anunciante. 
4 - As entidades competentes para a instrução dos processos de contra-ordenação e para a aplicação das 
medidas cautelares e das coimas previstas no presente diploma podem exigir que o anunciante apresente 
provas da comprovação científica a que se refere o n.º 2, bem como da exactidão material dos dados de facto 
e de todos os benefícios propagandeados ou sugeridos na publicidade. 
5 - A comprovação científica a que se refere o n.º 2 bem como os dados de facto e os benefícios a que se 
refere o número anterior presumem-se inexistentes ou inexactos se as provas exigidas não forem 
imediatamente apresentadas ou forem insuficientes. 
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4.6. Princípio da não abusividade 

 

O princípio da não abusividade impõe que a publicidade “deve pautar-se por 

padrões éticos de forma a impedir que o consumidor venha a tomar atitudes que lhe sejam 

prejudiciais, agridam sua própria consciência, seus valores ou crenças”213. Não se trata, 

nesse caso, de um problema de correspondência entre as informações veiculadas na 

mensagem publicitária e as características do produto ou serviço anunciado, mas da 

preservação de valores sociais, inserindo-se no âmbito da ordem pública da publicidade214. 

Em Portugal, adota-se a expressão “princípio da licitude e da moralidade da 

publicidade”, que, a despeito de diferença terminológica, “substancialmente em nada difere 

do princípio da não-abusividade, pois ambos visam à proteção e ao resguardo da lei e da 

moral na prática publicitária”.215 

A violação desse princípio resulta na chamada publicidade abusiva, vedada 

pelo art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor e conceituada pelo § 2.º do 

mesmo dispositivo legal, in verbis: “[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”. A redação genérica e flexível do 

dispositivo legal que trata da publicidade abusiva permite concluir, segundo LUCIA 

ANCONA LOPEZ DE MAGALHAES, que o Código de Defesa do Consumidor “institui para as 

relações de consumo o princípio geral da não abusividade ao vedar qualquer forma de 

publicidade que atente contra os valores éticos e morais da sociedade, em desrespeito ao 

																																																								
213 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 338. 
214 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 40. 
215 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
402. 
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consumidor, ou que possa induzi-lo a se comportar de forma prejudicial a sua saúde e 

segurança”216. 

Pode-se apontar ainda como fundamento legal do principio da não abusividade 

o art. 6.º, incisos I e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram aos 

consumidores a proteção de sua vida, saúde e segurança e 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”, 

respectivamente. 

A abusividade da publicidade, em especial as hipóteses de publicidade abusiva 

e os critérios para a sua aferição, será tratada com mais profundidade no item 5.2, que 

versa sobre a publicidade abusiva enquanto espécie de publicidade ilícita. 

 

4.7. Princípio do ônus da prova a cargo do anunciante 

 

O art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico 

do consumidor “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 experiência”, 

estabelecendo regra geral acerca do ônus da prova nas relações de consumo. 

Tratando-se de publicidade, contudo, o art. 38 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece também uma regra especial, segundo a qual “o ônus da prova da 

veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 

patrocina”, isto é, cabe ao anunciante comprovar a não enganosidade ou abusividade da 

publicidade por ele patrocinada. 

Embora ambos os dispositivos versem sobre a atribuição de ônus da prova ao 

fornecedor de produtos e serviços, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, a 

diferença entre ambos, conforme aponta LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS, 

“está no fato de que a inversão fixada no inciso VIII do art. 6º do CDC só opera a critério 

do juiz, mediante a análise da verossimilhança do quanto alegado pelo consumidor e de sua 

																																																								
216 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 87. 
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hipossuficiência, ao passo que a inversão do ônus da prova do art. 38 do CDC é 

obrigatória, vale dizer, não está na esfera de discricionariedade do magistrado”217. No 

mesmo sentido, MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA afirma que, nesse caso, 

a inversão do ônus da prova “não depende mais da vontade do juiz, aqui se trata da 

vontade da lei, do legislador”, partindo do pressuposto de que no âmbito da prática 

comercial publicitária “nunca o consumidor teria suficiência probatória da veracidade e 

correção”218. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, e não 

ope judicis. 

A inversão do ônus da prova está ligada a dois aspectos fundamentais da 

publicidade: i) veracidade, pois impõe ao fornecedor a prova de adequação da mensagem 

publicitária ao princípio da veracidade; ii) correção, que “abrange, a um só tempo, os 

princípios da não abusividade, da identificação da mensagem publicitária e da 

transparência da fundamentação publicitária”219. 

A inversão obrigatória e automática do ônus da prova em caso de publicidade 

enganosa ou abusiva se justifica “porque é praticamente impossível o consumidor provar a 

incorreção e a falsidade da informação ou comunicação publicitária, devido às suas 

limitações técnicas e econômicas. Existe verdadeira assimetria de informação, instaurando 

a lei o reequilíbrio da relação naturalmente desigual”220 e 221. 

O art. 38 do Código de Defesa do Consumidor está ainda intimamente ligado 

ao parágrafo único do art. 36 do Código de Defesa do Consumidor, que, conforme exposto 

no item 4.5, impõe ao anunciante o dever de manter em seu poder os dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária. 

 

4.8. Princípio da correção do desvio publicitário 

 

																																																								
217 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 89. 
218 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 241. 
219 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 371. 
220 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 339. No mesmo sentido, cf. ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A 
publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 41. 
221 Sobre o ônus da prova na publicidade, cf. item 4.7. 
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O princípio da correção do desvio publicitário pode ser identificado nos arts. 

56, XII222, e 60223 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem àquele que veicula 

publicidade enganosa ou abusiva o dever de promover a correção do desvio nela veiculado 

ou a veiculação de contrapropaganda, ou seja, o dever de “anunciar, às expensas do 

infrator, no mesmo veículo de comunicação utilizado e com as mesmas características 

empregadas, a mensagem corretiva”224 e 225. Trata-se de “medida que objetiva desfazer no 

imaginário dos consumidores a mensagem abusiva ou a qualidade enganosa do produto 

anunciado, especialmente em situações nas quais o fornecedor divulgou a peça publicitária 

por longo tempo, tornando-a capaz de permanecer no imaginário do público consumidor 

mesmo apos a sua cessação”226. 

A publicidade corretiva ou contrapublicidade, segundo TERENCE SHIMP, 

“baseia-se na premissa de que uma empresa que induziu os consumidores a erro deve usar 

futuras propagandas para retificar quaisquer impressões enganosas que tenham sido criadas 

na cabeça do consumidor”227, ou seja, a sua finalidade primordial não é punir as empresas 

que a veicularam, mas sim impedir que se perpetue o erro por elas causado junto aos 

consumidores. Não obstante, a contrapublicidade possui também, inegavelmente, escopos 

punitivo e pedagógico, destinando-se a sancionar o anunciante que veicula publicidade 

enganosa ou abusiva e, ainda, desestimular essa prática. 

Embora o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor traga o rol das sanções 

administrativas às quais estará sujeito o anunciante que veicular publicidade enganosa ou 

abusiva, dentre as quais se inclui a contrapublicidade, a doutrina e jurisprudência 

majoritária aceitam a sua aplicação tanto na via administrativa quanto na judicial, não 

obstante o veto do § 4.º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, que previa a 
																																																								
222 Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: 
[…] 
XII - imposição de contrapropaganda. 
223 Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. 
§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva. 
224 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 42. 
225 A despeito da expressão utilizada pela legislação, trata-se na verdade de contrapublicidade, e não de 
contrapropaganda (sobre a distinção, cf. item 1.2). 
226 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 90. 
227 MALTEZ, Rafael Tocantins. Direito do consumidor e publicidade: análise jurídica e extrajurídica da 
publicidade subliminar, p. 339. 
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possibilidade de imposição de contrapublicidade pelo Poder Judiciário. Esse entendimento 

mostra-se acertado pois, ainda que não haja previsão legal específica acerca da 

possibilidade de imposição judicial da contrapublicidade, trata-se de medida efetiva para 

reduzir ou evitar danos aos consumidores em razão de sua veiculação, além de 

desestimular a reiteração da prática pelo anunciante, em consonância com os princípios 

informadores do sistema consumerista e com a tutela do consumidor228. 

 

4.9. Princípio da lealdade publicitária 

 

O princípio da lealdade, apontado por alguns doutrinadores, implica “o respeito 

que a publicidade deve ter em relação ao consumidor e à concorrência”229, desdobrando-se 

em três subprincípios: i) princípio da transparência da fundamentação; ii) princípio da 

veracidade; iii) princípio da não-enganosidade.  

Em sentido contrário, ADA PELLEGRINI GRIONOVER e outros apontam que o 

princípio da lealdade, embora constitua princípio regulador da atividade publicitária, visa à 

proteção da concorrência, e não do consumidor, razão pela qual não nortearia a elaboração 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, inserindo-se em outro sistema, qual seja, 

o da defesa da concorrência230. 

Sob a ótica das relações de consumo, não se justifica o reconhecimento da 

lealdade publicitária como princípio autônomo, pois os subprincípios que o compõem, 

quais sejam, o princípio da transparência da fundamentação231 e o princípio da veracidade, 

no qual está contida também a exigência de não-enganosidade da publicidade232, já se 

encontram devidamente previstos no ordenamento jurídico e delineados pela doutrina e 

pela jurisprudência. Portanto, cogita-se da relevância de um princípio da lealdade 

publicitária somente no âmbito das relações concorrenciais, que, contudo, não constituem 

objeto do presente estudo. 

																																																								
228 Cf. item 7.3.2. 
229 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 117. 
230 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 278. 
231 Cf. item 4.5 
232 Cf. item 4.4.	
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4.10. Princípio da não captura (abusiva) do consumidor 

 

A função primordial da publicidade é levar ao conhecimento dos consumidores 

a existência do produto ou serviço anunciado e convencê-los à sua aquisição; contudo, não 

se pode, com tal propósito, violar a privacidade e a vida privada do consumidor. Vale 

dizer, embora a atividade publicitária implique, por sua natureza, uma tentativa de em 

alguma medida “capturar” os consumidores e influenciar a sua vontade, as técnicas 

publicitárias adotadas pelos fornecedores não podem ser abusivas ou desproporcionais, 

acarretando verdadeiro assédio aos consumidores. 

O princípio da não captura abusiva dos consumidores, embora não esteja 

expressamente positivado no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário dos demais 

princípios da publicidade tratados anteriormente, encontra fundamento no art. 5º, X, da 

Constituição, que assegura o direito fundamental à intimidade e à vida privada. No plano 

infraconstitucional, o art. 21 do Código Civil insere a privacidade no rol dos direitos de 

personalidade. Nesse sentido, “[a] proteção de dados pessoais ou direito à 

autodeterminação informativa [...] decorre da tutela constitucional da proteção da 

dignidade da pessoa humana. Consubstancia-se no controle que o cidadão/consumidor 

deve possuir sobre seus próprios dados, principalmente em face do avanço da informática e 

extrema facilidade em difusão indevida dessas informações por redes”233. 

Esse princípio vem adquirindo cada vez mais importância em nossa sociedade, 

especialmente em virtude do advento de novas formas de comunicação, tais como 

telefones celulares, e-mail e mensagens de texto, que permitem que o consumidor seja 

encontrado a qualquer tempo e em qualquer lugar, sujeitando-o a constantes e incessantes 

mensagens veiculadas por fornecedores de produtos ou serviços. Nesses casos, “não se 

trata de anunciar e buscar a atenção do consumidor através de esforços publicitários 

perfeitamente legítimos, respeitando o seu direito de escolha, mas de verdadeira ‘caça’ ao 

																																																								
233  BINICHESKI, Paulo Roberto; e BESSA, Leonardo Roscoe. ACP do MPDFT contra Facebook, por 
compartilhamento de dados privados de usuários (consumidores) com a utilização do aplicativo (LULU) - 
prática abusiva e violação do direito à privacidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.23, 
n.91, jan./fev. 2014, p. 492. 
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consumidor, [...] colocando-o em constante situação de potencial consumo, mesmo que à 

sua revelia”234. 

Reconhecendo a gravidade da situação, alguns Estados da Federação – como 

São Paulo (Lei nº 13.226/08), Paraná (Lei nº 16.135/09) e Rio Grande do Sul (Lei nº 

13.249/09) – editaram leis estaduais que criaram cadastros para bloqueio de ligações de 

telemarketing, por meio dos quais os consumidores podem declarar que não possuem 

interesse no recebimento de ligações dessa natureza 235 . Apesar de esses diplomas 

certamente constituírem avanço nos esforços para coibir a captura abusiva de 

consumidores, verifica-se que em verdade há uma inegável inversão, pois não se exige que 

os fornecedores obtenham o consentimento prévio do consumidor, mas sim que este 

manifeste o desinteresse no recebimento de ligações de telemarketing, o que certamente 

ocorrerá somente após o recebimento de inúmeros contatos dessa natureza. Mais correto 

seria adotar o mesmo mecanismo da Lei do Cadastro Positivo de Consumidores (Lei nº 

12.414/13), cujo art. 4º, caput, exige a prévia autorização do consumidor para abertura do 

referido cadastro em seu nome236 e 237. 

Nos Estados Unidos, discussão semelhante instaurou-se por ocasião da 

elaboração do “Can Spam Act” de 2003, quanto à adoção do sistema opt in ou do sistema 

opt out: a) no sistema opt in, os anunciantes somente podem entrar em contato com os 

consumidores que concordaram em receber e-mails ou ligações comerciais; b) no sistema 

opt out, as comunicações comerciais não solicitadas serão lícitas até que o consumidor 

manifeste o seu não consentimento com o seu recebimento238. O sistema opt in, apesar de 

mais adequado sob a perspectiva dos direitos dos consumidores, encontra grande 

																																																								
234 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 92. 
235 Mesmo com a inscrição do nome do consumidor no referido cadastro criado pelos Estados, persiste o 
problema da efetividade. Isso porque a Lei nº 13.226/08 do Estado de São Paulo não estabelece sanção 
específica para o descumprimento pelos fornecedores, que deve ser buscada em juízo por cada consumidor 
individualmente lesado; a Lei nº 16.135/09 do Estado do Paraná indica o encaminhamento do consumidor ao 
PROCON e prevê a aplicação das penalidades do art. 56 do CDC, o que tampouco constitui inovação 
relevante; a Lei nº 13.249/09 do Estado do Rio Grande do Sul é a que traz maiores instrumentos destinados a 
assegurar a observância do cadastro, pois prevê a aplicação de multa de R$ 10.000,00 por cada ligação 
indevida (art. 4º, § 5º). 
236 Art. 4º A abertura de cadastro requer autorização prévia do potencial cadastrado mediante consentimento 
informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. 
237 O Projeto de Lei nº 212/17 visa alterar a redação do art. 4º, caput, da Lei nº 12.414/11, que passaria a ter a 
seguinte redação: “Art. 4º A abertura de cadastro dispensa a autorização prévia do potencial cadastrado, o 
qual poderá, a qualquer momento, solicitar sua exclusão do cadastro, nos termos do inciso I do art. 5º desta 
Lei”. 
238 MAGGS, Peter B. Abusive advertising on the Internet (SPAM) under United States Law, in The American 
Journal of Comparative Law – Baltimore, v.54, Supplement, 2006, p. 390. 
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resistência dos fornecedores, razão pela qual na prática – inclusive no “Can Spam Act” – 

acaba prevalecendo o sistema do opt out. 

Após a edição de diversas leis estaduais que adotavam o sistema do opt out, o 

art. 3º, inciso XVIII, da Resolução nº 632/14 da ANATEL (Regulamento Geral de Direitos 

do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) introduziu no ordenamento 

jurídico brasileiro o sistema do opt in, ao assegurar ao consumidor o direito de não receber 

mensagens publicitárias em sua estação móvel, salvo consentimento prévio, livre e 

expresso239. Entretanto, “ainda que houvesse cumprimento fiel ao referido dispositivo [o 

que sabidamente inexiste], não seria possível afirmar que, normativamente, o problema 

seria resolvido, considerando o vasto leque de possibilidades tecnológicas por meio das 

quais os consumidores vêm recebendo esse tipo de comunicações, de modo a serem 

criados, constantemente, novos aplicativos capazes de repassar mensagens em novos 

formatos, não contemplados pela fiscalização da citada Agência”240, como é o caso de e-

mails, mensagens de texto (SMS ou WhatsApp), links patrocinados em páginas da internet, 

etc. 

A repressão à captura abusiva dos consumidores justifica-se também pelo 

disposto no art. 4.º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como 

objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo o respeito à dignidade do 

consumidor, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria de sua qualidade de 

vida, bem como no inciso VI do mesmo dispositivo legal, que estabelece como princípio 

dessa Política a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado 

de consumo”. E, por fim, o art. 37, § 2.º, do CDC, que estabelece uma cláusula geral de 

não abusividade da publicidade, fundamenta a vedação da captura abusiva na medida em 

que esta pode ser considerada uma forma de publicidade abusiva. 

Cumpre salientar ainda que o Projeto de Lei nº 281/2012, que traz diversas 

atualizações do Código de Defesa do Consumidor em matéria de comércio eletrônico, traz 

novas regras destinadas à proteção da privacidade e da liberdade de escolha do 

																																																								
239 Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:  
[...] 
XVIII - ao não recebimento de mensagem de cunho publicitário em sua estação móvel, salvo consentimento 
prévio, livre e expresso 
240 SANTANA, Héctor Valverde; CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 184. 
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consumidor, em especial no art. 45-E241, que disciplina o envio de mensagens eletrônicas 

aos consumidores, a fim de evitar abusos. 

Essa questão adquiriu contornos ainda mais amplos em razão da prática cada 

vez mais comum pelos provedores de internet e, em especial, redes sociais como 

Facebook, Instagram e Twitter de vender os dados pessoais de seus consumidores, a fim 

de que outras empresas os utilizem para direcionar mensagens publicitárias a esses 

mesmos consumidores. Essa prática é altamente questionável, pois, embora os 

consumidores tenham que concordar genericamente com os termos de privacidade para 

que possam se cadastrar e utilizar essas redes sociais, não têm qualquer conhecimento 

prévio, informado e específico acerca da possibilidade de venda de seus dados pessoais a 

outras empresas e tampouco dispõem de meios para impedir essa prática, restando-lhes 

apenas, em algumas hipóteses, a possibilidade de se descadastrar de listas de e-mails de 

caráter publicitário, levando novamente à lógica do sistema do opt out. 

Ademais, essa prática contraria diversos direitos dos consumidores assegurados 

pelo artigo 7.º do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), dentre os quais a 

inviolabilidade de sua intimidade e de sua vida privada (inciso I), do fluxo de suas 

comunicações (inciso II) e das próprias comunicações (inciso III), bem como a proteção de 

seus dados pessoais (incisos VII a IX) e o direito de exclusão de dado fornecidos a 

servidores de aplicação (inciso X); bem como a exigência do art. 10, caput, de que a 

guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a servidores de aplicação 

deve respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas envolvidas.  
																																																								
241 Art. 45-E. É vedado enviar mensagem eletrônica não solicitada a destinatário que: 
I – não possua relação de consumo anterior com o fornecedor e não tenha manifestado consentimento prévio 
em recebê-la; 
II – esteja inscrito em cadastro de bloqueio de oferta; ou 
III – tenha manifestado diretamente ao fornecedor a opção de não recebê-la. 
§1º Se houver prévia relação de consumo entre o remetente e o destinatário, admite-se o envio de mensagem 
não solicitada, desde que o consumidor tenha tido oportunidade de recusá-la. 
§2º O fornecedor dever informar ao destinatário, em cada mensagem enviada: 
I – o meio adequado, simplificado, seguro e eficaz que lhe permita, a qualquer momento, recusar, sem ônus, 
o envio de novas mensagens eletrônicas não solicitadas; e 
II – o modo como obteve os dados do consumidor. 
§3º O fornecedor deve cessar imediatamente o envio de ofertas e comunicações eletrônicas ou de dados a 
consumidor que manifestou a sua recusa em recebê-las. 
§4º Para os fins desta seção, entende-se por mensagem eletrônica não solicitada a relacionada a oferta ou 
publicidade de produto ou serviço e enviada por correio eletrônico ou meio similar. 
§5º É também vedado: 
I – remeter mensagem que oculte, dissimule ou não permita de forma imediata e fácil a identificação da 
pessoa em nome de quem é efetuada a comunicação e a sua natureza publicitária. 
II – veicular, hospedar, exibir, licenciar, alienar, utilizar, compartilhar, doar ou de qualquer forma ceder ou 
transferir dados, informações ou identificadores pessoais, sem expressa autorização e consentimento 
informado de seu titular, salvo exceções legais. 
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A divulgação não consentida e a comercialização de dados pessoais de 

consumidores, que muitas vezes constituem o meio pelo qual os fornecedores obtêm os 

dados dos consumidores para lhes direcionarem insistentes e indesejadas mensagens 

publicitárias, são proibidas pelo ordenamento jurídico, “porquanto ofensiv[as] à 

intimidade, conforme o texto expresso do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, 

que garante ao consumidor o direito à comunicação, pelo fornecedor, quando do registro 

de qualquer dado pessoal”242. 

Por fim, a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) somente admite o 

tratamento de dados pessoais – assim entendida “toda operação realizada com dados 

pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5.º, X) – em situações excepcionais 

(art. 7.º, incisos II a X) ou mediante o fornecimento de consentimento pelo titular (art. 7.º, 

I) –, observando-se ainda que o controlador que obtiver tal consentimento depende de novo 

consentimento específico do titular para comunicar ou compartilhar tais dados a outros 

controladores (art. 7.º, § 5.º), o que sem dúvida abrange também o compartilhamento de 

informações pessoais de consumidores entre fornecedores para fins de direcionamento de 

mensagens publicitárias. 

 

 

  

																																																								
242 SANTANA, Héctor Valverde; e CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 182. 
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5. PUBLICIDADE ILÍCITA 

 

A publicidade, como já visto, é importante instrumento à disposição dos 

fornecedores para que eles possam levar ao conhecimento dos consumidores a existência 

de seus produtos e serviços e incentivar a sua aquisição, revestindo-se de particular 

relevância na sociedade de massa e de consumo. Entretanto, “como atividade comercial 

finalística, pode efetivamente perturbar a ordem e harmonia do mercado, pode violar 

direitos de informação, de reflexão, de inviolabilidade moral e cultural dos consumidores 

e, sobretudo, pode causar (sérios e difusos) danos econômicos aos consumidores que 

confiarem na informação veiculada pela publicidade”243. 

O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor proibiu expressamente 

duas modalidades de publicidade consideradas ilícitas, quais sejam, a publicidade 

enganosa e a publicidade abusiva, conceituadas em seus §§ 1.º e 2.º, respectivamente. De 

forma genérica, EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE esclarece que “a publicidade 

enganosa está para a boa-fé, assim como a abusiva está para a ordem pública”244. Assim 

sendo, distinguem-se as duas modalidades principais de publicidade ilícita quanto à 

extensão de sua lesividade: “[e]nquanto a propaganda enganosa tem sua lesividade mais 

adstrita à vontade privada do consumidor; a abusiva vai contra a vontade geral, o mais 

caro valor do Estado de Direito”245. 

Observe-se, entretanto, que o dispositivo em comento foi redigido na forma de 

cláusula geral, aplicando-se a toda e qualquer nova modalidade de publicidade que venha a 

ser desenvolvida, independentemente da forma ou meio de comunicação na qual seja 

veiculada, desde que seja considerada enganosa ou abusiva. As cláusulas gerais são 

“normas cujo enunciado, ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas 

consequências, é intencionalmente desenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela 

abrangência de sua formulação, a incorporação de valores, princípios, diretrizes e máximas 

de conduta originalmente estrangeiros ao corpus codificado, bem como a constante 

																																																								
243 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade: a nova visão do Código de Defesa 
do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.10, abr./jun. 1994, p. 18. 
244  PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Boa-fé e ordem pública: os fundamentos da publicidade 
consumerista, in Morato, Antonio Carlos; e Neri, Paulo de Tarso (orgs.). 20 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno, p. 162. 
245 Essa distinção terá grande relevância no estudo dos danos advindos das modalidades de publicidade 
ilícita, que serão objeto dos itens 7.3.3 e 7.3.4. 
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formulação de novas normas”246. São “normas orientadoras sob a forma de diretrizes, 

dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade 

de decidir”247, ou seja, as cláusulas gerais envolvem uma atividade criadora do juiz, que 

concorre ativamente para a formulação da norma. Representam, assim, a incompletude 

satisfatória do sistema, pois permitem o ingresso, no sistema jurídico, de elementos 

extrajurídicos, que serão paulatinamente sistematizados pela atividade criadora dos juízes 

diante do caso concreto a eles apresentado248. 

No tocante à publicidade, conforme salientado por MARCUS VINICIUS 

FERNANDES ANDRADE DA SILVA, “a intenção do legislador não foi jamais limitar entre 

estes dois tipos de publicidade, a sim apenas destacar estes tipos como os mais corriqueiros 

e que representam uma preocupação maior”249. Tanto é assim que o art. 37, § 2.º, do 

Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da publicidade abusiva, utiliza a expressão 

‘dentre outras’, indicando que o rol de hipóteses de publicidade abusiva trazido em seguida 

é meramente exemplificativo, de modo que deve ser admitida a existência de outras formas 

de publicidade ilícita além daquelas trazidas no art. 37 Código de Defesa do Consumidor e 

seus parágrafos. 

 

5.1. Publicidade enganosa 

 

A publicidade enganosa, segundo o art. 37, §1.º, do Código de Defesa do 

Consumidor, consiste em “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços”. Considera-se enganosa ainda a publicidade que “deixar de informar 

sobre dado essencial do produto ou serviço”, consoante o art. 37, §3.º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Há, portanto, duas espécies de publicidade enganosa: i) 

																																																								
246 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 286. 
247 NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade – Código Civil Comentado, p. 233. 
248  Daí a importâncias das decisões acerca da publicidade ilícita não apenas nas esferas judicial e 
administrativa, mas também no âmbito do CONAR (acerca da complementaridade dos sistemas de controle 
da publicidade, cf. item 2.1). 
249 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 228 
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publicidade enganosa por ação ou comissiva (art. 37, §1.º, do CDC); ii) publicidade 

enganosa por omissão ou omissiva (art. 37, §3.º, do CDC). 

A publicidade enganosa, portanto, pode ser definida em sentido amplo como 

aquela que “falseia a realidade do bem de consumo, seja por uma mensagem comissiva – 

informando o real, o equivocado, o falso –, seja por uma mensagem omissiva – ocultando 

dados sobre aquilo que se está ofertando”250, induzindo o consumidor em erro, resultando 

de violação da boa-fé objetiva do fornecedor. De forma semelhante, GIUSEPPE ROSSI 

conceitua a publicidade enganosa ou mentirosa (pubblicità ingannevole ou menzognera) 

como “o ato publicitário que, mediante afirmações falsas, omissões ou meras sugestões, 

seja capaz de suscitar em seus destinatários expectativas ou crenças que não correspondem 

à verdade sobre a qualidade do produto, do serviço ou da própria empresa, ou mesmo sobre 

produtos ou empresas concorrentes”251.  

Embora trazida como espécie autônoma de publicidade ilícita por EGLE 

CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL, a “publicidade desfundamentada”, assim entendida 

como aquela “em que o fornecedor ou anunciante não mantém os dados fáticos, técnicos e 

científicos que dão sustentação à mensagem publicitária”252, em verdade nada mais é do 

que a própria publicidade enganosa, devido à ausência de comprovação de sua veracidade, 

como exige o art. 36, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor253. Isso porque 

se o fornecedor não apresenta as provas que fundamentam as informações trazidas na 

mensagem publicitária, essas informações serão consideradas falsas e, portanto, a 

publicidade será enganosa. Ou seja, a vedação de publicidade enganosa exige não apenas 

que o fornecedor não faça afirmações falsas, mas também que não faça afirmações cuja 

veracidade ele não seja capaz de comprovar objetivamente. 

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL reconheceu a 

enganosidade de publicidade de almofada terapêutica que prometia melhora significativa 

																																																								
250  PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Boa-fé e ordem pública: os fundamentos da publicidade 
consumerista, in MORATO, Antonio Carlos; e NERI, Paulo de Tarso (orgs.). 20 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno, p. 163. 
251 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità dannosa: concorrenza sleale, “diritto a non esse ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 5: “l’atto pubblicitario che attraverso false affermazioni, omissioni, o mera sugestione, sia in 
grado de suscitare nei suoi destinatari aspettative o convinzioni non corrispondenti al vero circa de qualità 
del prodotto, del servizio o dela stessa impresa pubblicizzata, ovvero di prodotti od imprese concorrenti”. 
252 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 127. 
253 Cf. item 4.5. 
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da saúde dos usuários sem, contudo, que o anunciante lograsse comprovar o potencial de 

eficiência do produto mediante testes ou experiências fidedignos254. 

A publicidade enganosa gera “uma distorção no processo decisório dos 

consumidores, induzindo-o em erro quanto às reais características do produto ou serviço 

anunciado ou de suas condições de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das 

informações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes”255. Por isso, a sua 

proibição tem por fundamento a preservação da liberdade de escolha e do consentimento 

informado do consumidor, na medida em que eventuais informações inverídicas inseridas 

na publicidade afetam o processo decisório do consumidor, induzindo-o em erro quanto ao 

produto ou serviço anunciado. 

Nesse sentido, LEONARDO BARIFOUSE explica que “[a] publicidade enganosa 

provoca vício de consentimento, ao induzir o consumidor em erro acerca de características 

do produto ou do serviço oferecido ou de cláusulas do contrato a ser celebrado – em última 

análise, leva o consumidor a praticar um negócio que não desejaria caso possuísse todas as 

informações relevantes”256. 

A proibição da publicidade enganosa visa, ainda, a proteger o consumidor 

contra possíveis prejuízos econômicos resultantes de informações inverídicas nela 

inseridas, já que o produto ou serviço efetivamente adquirido pelo consumidor não 

corresponde àquele descrito na mensagem publicitária. Trata-se de “verificar se a 

mensagem de caráter publicitário apresenta potencial enganoso apto a induzir o 

consumidor em erro e influenciar o seu comportamento econômico, que seria diverso caso 

estivesse melhor informado sobre as características do produto/serviço ou de suas 

																																																								
254  “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ALMOFADA TERAPÊUTICA. PROPAGANDA ENGANOSA. O 
reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e 
o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo 
psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou 
comercial. – A venda de almofada terapêutica mediante publicidade que não corresponde aos resultados 
prometidos justifica compensação moral quando não provado o potencial de eficiência do produto mediante 
testes ou experiências fidedignos. – Circunstância dos autos em que se impõe manter a procedência da ação. 
[...] RECURSOS DESPROVIDOS” (TJRS, 18.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70071997290, Rel. Des. João Moreno 
Pomar, j. 23/03/2017). 
255 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 99. 
256 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 111. 



	

	 87		

condições de contratação (nexo causal entre a mensagem e o possível comportamento 

viciado do consumidor)”257. 

A publicidade enganosa é condenada também pelo Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária (CBAP), cujo art. 27, § 2.º, determina que “[o] anúncio 

não deve conter informações de texto ou apresentação visual que direta ou indiretamente, 

por indicação, omissão, exagero ou ambiguidade leve o Consumidor a engano quanto ao 

produto anunciado, o Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à: a. 

natureza do produto (natural ou artificial); b. procedência (nacional ou estrangeira); c. 

composição; d. finalidade”. 

Na Itália, ROSARIO FERRARA aponta que o ordenamento jurídico trata da 

enganosidade apenas sob o ponto de vista concorrencial, pois o art. 2.598 do Código Civil 

italiano traz a noção de publicidade ilícita como ato de concorrência desleal, tutelando o 

consumidor apenas de forma indireta258. Entretanto, para assegurar ao consumidor o direito 

à informação e a proteção contra as mensagens publicitárias falsas, a doutrina socorreu-se 

da aplicação das regras de responsabilidade pré-contratual (arts. 1.337 e 1.338) e das 

disciplinas do dolo (arts. 1.439 e seguintes) e do erro (arts. 1.428 e seguintes), enquadrando 

a enganosidade da publicidade como vício de consentimento 259. A despeito dessas 

tentativas, GUIDO ALPA sustenta que todas essas soluções estão fadadas ao insucesso: o 

enquadramento da publicidade ilícita como dolo, porque as frases hiperbólicas utilizadas 

para exaltar a qualidade do produto e a sua descrição inexata se aproximariam mais, sob o 

perfil civilista, do dolus bonus, que não invalida o negócio jurídico; como erro, porque a 

sua verificação deve ser pautada pela conduta do homem médio, que sabe se resguardar 

das falácias das mensagens publicitárias, ao contrário do consumidor; como hipótese de 

aplicação das regras de boa-fé e correção da fase pré-contratual, devido à sua 

especificidade260. 

O art. 11 do Código de Publicidade português traz disciplina bem mais extensa 

da publicidade enganosa que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, admitindo que 

																																																								
257 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães – Publicidade e direito, 2.ª ed., p. 102. 
258 No mesmo sentido, GUIDO ALPA explica que embora o ordenamento jurídico italiano se preocupe com a 
publicidade ilícita apenas sob o ponto de vista concorrencial, tutelando os interesses dos consumidores 
somente de forma mediata, a doutrina e a jurisprudência italianas tendem a aplicar as regras de concorrência 
e, em especial, o art. 2.598 do Código Civil italiano para promover o controle das mensagens publicitárias 
para a tutela dos consumidores (ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 129). 
259 FERRARA, Rosario. Contributo allo studio dela tutela del consumatore: profili pubblicistici, p. 59. 
260 ALPA, Guido. Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, p. 135. 
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a publicidade seja considerada enganosa mesmo se não acarretar prejuízo econômico aos 

consumidores e incluindo expressamente a “publicidade desfundamentada” como categoria 

de publicidade enganosa261. Os artigos 4.º e 5.º da Lei Geral de Publicidade espanhola 

trazem disposições muito semelhantes, inclusive no tocante à enganosidade da 

“publicidade desfundamentada”. 

Na Argentina, o art. 9.º da Lei n.º 22.802/83 (Ley de Lealtad Comercial) proíbe 

qualquer forma de publicidade ou propaganda que mediante inexatidões ou omissões possa 

induzir em erro, engano ou confusão acerca das características ou propriedades, natureza, 

origem, qualidade, pureza, quantidade, uso, preço, condições de comercialização ou 

técnicas de produção de bens móveis e imóveis ou serviços. 

No direito comunitário europeu, a publicidade enganosa é vedada pela Diretiva 

84/450/CE, que a conceitua como “a publicidade que, por qualquer forma, incluindo a sua 

apresentação, induz em erro ou é susceptível de induzir em erro as pessoas a quem se 

dirige ou que afecta e cujo comportamento económico pode afectar, em virtude do seu 

carácter enganador ou que, por estas razões, prejudica ou pode prejudicar um concorrente”. 

 

5.1.1. Caráter publicitário 

																																																								
261 Artigo 11.º 
Publicidade enganosa 
1 - É proibida toda a publicidade que, por qualquer forma, incluindo a sua apresentação, e devido ao seu 
carácter enganador, induza ou seja susceptível de induzir em erro os seus destinatários, independentemente 
de lhes causar qualquer prejuízo económico, ou que possa prejudicar um concorrente. 
2 - Para se determinar se uma mensagem é enganosa devem ter-se em conta todos os seus elementos e, 
nomeadamente, todas as indicações que digam respeito: 
a) Às características dos bens ou serviços, tais como a sua disponibilidade, natureza, execução, composição, 
modo e data de fabrico ou de prestação, sua adequação, utilizações, quantidade, especificações, origem 
geográfica ou comercial, resultados que podem ser esperados da utilização ou ainda resultados e 
características essenciais dos testes ou controlos efectuados sobre os bens ou serviços; 
b) Ao preço e ao seu modo de fixação ou pagamento, bem como as condições de fornecimento dos bens ou 
da prestação dos serviços; 
c) À natureza, às características e aos direitos do anunciante, tais como a sua identidade, as suas qualificações 
e os seus direitos de propriedade industrial, comercial ou intelectual, ou os prémios ou distinções que 
recebeu; 
d) Aos direitos e deveres do destinatário, bem como aos termos de prestação de garantias. 
3 - Considera-se, igualmente, publicidade enganosa, para efeitos do disposto no n.º 1, a mensagem que por 
qualquer forma, incluindo a sua apresentação, induza ou seja susceptível de induzir em erro o seu destinatário 
ao favorecer a ideia de que determinado prémio, oferta ou promoção lhe será concedido, independentemente 
de qualquer contrapartida económica, sorteio ou necessidade de efectuar qualquer encomenda. 
4 - Nos casos previstos nos números anteriores, pode a entidade competente para a instrução dos respectivos 
processos de contra-ordenação exigir que o anunciante apresente provas de exactidão material dos dados de 
facto contidos na publicidade. 
5 - Os dados referidos nos números anteriores presumem-se inexactos se as provas exigidas não forem 
apresentadas ou forem insuficientes. 
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O primeiro elemento necessário à caracterização da publicidade enganosa é, 

como não poderia deixar de ser, o caráter publicitário da mensagem. Nesse ponto, é 

preciso, primeiramente, “delimitar o que vai ser anunciado – trata-se apenas de uma 

informação ou de uma comunicação de caráter publicitário”262, pois, conforme salienta 

LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHAES DIAS, “não é toda informação que é objeto da 

norma [que disciplina o controle da enganosidade], mas apenas aquela de caráter 

publicitário”263. 

Conforme já explicitado anteriormente, informação e publicidade não se 

confundem, distinguindo-se em razão de seu escopo: enquanto a informação se limita a 

apresentar as características do produto ou serviço, a publicidade visa a promover a 

aquisição dos bens ou serviços anunciados264 , ainda que também contenha alguma 

informação, até porque a publicidade enganosa por omissão é aquela que não contém 

certas informações (cf. art. 37, § 3.º, do CDC)265. Ou seja, o comportamento econômico 

que se pretende provocar no consumidor, qual seja, a aquisição de bens ou serviços, é o 

elemento essencial para a identificação do caráter publicitário de uma mensagem difundida 

pelo fornecedor. 

Assim, será considerada mensagem de caráter publicitário e, portanto, estará 

sujeita ao controle de enganosidade, “qualquer forma de mensagem difundida no exercício 

de uma atividade profissional para divulgação de produtos e serviços ao público em geral 

com vistas a promover o seu consumo” 266 , incluindo-se nesse conceito, além da 

publicidade típica ou tradicional, qualquer forma de publicidade atípica, tais como 

“estratégias de marketing como as promoções de vendas levadas ao conhecimento do 

consumidor diretamente no ponto de venda através de material publicitário, embalagens, 

cupons, sorteios, etc., ou qualquer outro meio (ex.: técnica do “retail as ambassador”, 

telemarketing); os diversos cartazes e folhetos publicitários divulgados no varejo; as 

correspondências enviadas por correio (mala-direta), bem como as embalagens e rótulos 

que eventualmente contenham dizeres não meramente informativos, como são os slogans, 

																																																								
262 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 234. 
263 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 103. 
264 Acerca da distinção entre informação e publicidade, cf. item 2.4. 
265 Cf. item 5.1.3 
266 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 104. 



	

	90	 	

promoção do tipo ‘leve 3 pague 2’”267, além de qualquer forma de publicidade online, 

veiculada por sites, blogs, e-mails, etc. 

 

5.1.2. Potencialidade enganosa 

 

A publicidade enganosa, segundo o conceito do art. 37, § 1.º, do Código de 

Defesa do Consumidor, é aquela “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”. O segundo aspecto fundamental da publicidade 

enganosa, assim, é o seu potencial enganoso, isto é, a sua potencialidade de induzir em erro 

o consumidor, levando-o a uma falsa percepção da realidade quanto ao produto ou serviço 

anunciado. 

Para tanto, é preciso examinar a peça publicitária como um todo, pois 

“[m]esmo a publicidade literalmente verdadeira pode ser tida como enganosa se, 

globalmente considerada, poder [sic] induzir o consumidor em erro”, da mesma forma que 

“[a]s chamadas ou destaques de anúncios escritos [...] não devem ser considerados 

isoladamente, uma vez que o respectivo texto pode apresentar a devida elucidação das 

condições do negócio ou qualidade do fornecimento”268. A contrario sensu, afasta-se a 

enganosidade da mensagem publicitária caso as informações nela veiculadas se revelem 

verdadeiras individual e globalmente consideradas. 

No tocante à natureza das informações veiculadas na publicidade, elas podem 

ser de duas espécies: i) persuasivas, cujo objetivo é convencer o consumidor a comportar-

se de determinada maneira; ii) descritivas, cujo objetivo é somente transmitir dados 

elucidativos acerca do produto ou serviço anunciado. As primeiras, por não conterem 

qualquer descrição do produto ou serviço anunciado, a rigor não poderão ser consideradas 

nem verdadeiras nem falsas, mas apenas pertinentes ou impertinentes, caracterizando-se a 

publicidade abusiva caso se verifique a impertinência das afirmações persuasivas; as 

segundas, por sua vez, poderão ser consideradas verdadeiras ou falsas, caracterizando-se a 

																																																								
267 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 104. 
268 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 183. 
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publicidade enganosa caso as informações veiculadas não correspondam às reais 

características do produto ou serviço anunciado269. 

Não se exige, para a caracterização da publicidade enganosa, que o consumidor 

sofra prejuízo efetivo, mas apenas que a mensagem o induza ou seja capaz de induzi-lo em 

erro quanto às reais características do produto ou serviço anunciado. Trata-se, portanto, de 

juízo in abstracto, e não in concreto270, razão pela qual basta, para a caracterização de 

publicidade enganosa, a potencialidade enganosa da mensagem, sendo despicienda a 

comprovação de que um ou mais consumidores foram efetivamente enganados. 

Também não se exige aferição de dolo ou culpa do fornecedor para fins de 

caracterização de publicidade enganosa271. Com efeito, a má-fé do anunciante não é 

elemento constitutivo da publicidade enganosa, que será ilícita e passível de punição ainda 

que o anunciante tenha agido de boa-fé272, isto é, sem a intenção de induzir em erro os 

consumidores. Nesse sentido, HERMAN BENJAMIN afirma que “[n]a caracterização da 

publicidade enganosa não se exige a intenção de enganar por parte do anunciante. É 

irrelevante, pois, sua boa ou má-fé [...] Tudo o que se exige é a prova de que o anúncio 

possui a tendência ou capacidade de enganar, mesmo que seja uma minoria significante de 

consumidores [...] Em suma, uma prática é enganosa mesmo quando inexistente qualquer 

intenção de enganar. Pelo mesmo raciocínio, não elidem a enganosidade os esforços 

efetuados pelo anunciante no sentido de preveni-la”273. 

Ao reconhecer a enganosidade de mensagem publicitária que prometia a 

entrega de brinde junto com o notebook adquirido pelo consumidor, brinde que, contudo, 

não foi entregue, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO salientou que “[o] Código de 

Defesa do Consumidor responsabiliza objetivamente o fornecedor do produto ou serviço 

que veicula publicidade enganosa, ou seja, basta que a informação publicitária seja falsa, 

inteira ou parcialmente, ou omita dados importantes, induzindo o consumidor ao erro para 

que se configure ato ilícito. […] Note-se que o artigo 37 do Código de Defesa do 

																																																								
269 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 185 e 186. 
270 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 291. 
271 Isso não significa, contudo, que a responsabilidade civil de todas as pessoas envolvidas na criação e 
veiculação da publicidade enganosa será de natureza objetiva, conforme se verá no capítulo 7. 
272 CALAIS-AULOY, Jean. Code la consommation, p. 33. 
273 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das práticas comerciais, in GRINOVER, Ada Pellegrini, et 
al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, v. I, p. 345. 
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Consumidor não trata do animus laedendi daquele que fez veicular publicidade enganosa. 

Por expressa previsão legal, cabe a quem patrocina a informação ou comunicação 

publicitária a prova da veracidade e correção (ausência de abusividade) das informações 

veiculadas”274. 

A hipótese mais comum de publicidade enganosa sem dúvida é a mensagem 

publicitária falsa, ou seja, a mensagem capaz de induzir o consumidor em erro “quando se 

apoia em dados, total ou parcialmente, falsos. A mensagem é falsa quando atribui 

qualidades ao produto ou serviço que, porém, não correspondem ao seu real 

desempenho”275. 

Nesse ponto, é preciso atentar para a distinção entre falsidade e enganosidade, 

pois nem toda publicidade enganosa é falsa, nem toda publicidade falsa é enganosa276. 

Com efeito, a publicidade poderá ser enganosa, ainda que não seja falsa, se: i) for 

incompleta, “ocultando dados essenciais do sobre o objeto oferecido para consumo, assim 

interferindo na aceitação pelo consumidor, pois se a publicidade fosse completa o mesmo 

faria outras escolhas”; ii) não for suficiente clara, por utilizar “mensagens ou imagens 

eivadas de ambiguidades”277. Por outro lado, a publicidade pode ser falsa e mesmo assim 

não ser enganosa 278 , quando apresentar: i) fantasia, que embora certamente não 

																																																								
274 “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL COMPRA E VENDA PROPAGANDA ENGANOSA 
- VENDA DE PRODUTO (Notebook) CONDICIONADA A OFERTA DE BRINDE NÃO 
ESPECIFICADO NA PROPAGANDA ALOJADA NO SITE ELETRONICO DA REQUERIDA CONSTA 
DA OFERTA: “ GANHE UM BRINDE NA COMPRA DESTE PRODUTO “, POSICIONADA AO LADO 
DO PRODUTO - ENTREGA DE NOTEBOOK DESACOMPANHADA DO BRINDE ANUNCIADO – 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Ação objetivando a 
entrega de brinde conforme anúncio postado no site eletrônico da requerida na venda de produto ( notebook ) 
e o ressarcimento por danos morais. Feita a compra e entrega do produto anunciado, desatendendo ao que 
fora anunciado, a empresa demandada não fez a entrega do brinde. Solicitação junto ao SAC da empresa 
reclamando o brinde, sem êxito. Conduta que se ajusta ao preceito estampado no artigo 37 do Código de 
Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. Dano moral configurado. Presunção dos transtornos e 
aborrecimentos suportados pelo requerente. Reparação moral devida. Precedentes desta Corte de Justiça do 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor que deve ser fixado em conformidade com os critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade. Vencida em maior parte, a demandada responderá pelo pagamento das 
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios. Incidência de juros de mora a partir da citação e 
atualização a contar deste julgado. Improcedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do 
autor em parte provido para condenar a requerida no pagamento de reparação moral, melhor distribuídas as 
verbas sucumbenciais” (TJSP, 25.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0006066-80.2015.8.26.0483, Rel. Des. 
Marcondes D’Angelo, j. 09/02/2017). 
275 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 109. 
276 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 118. 
277  PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Boa-fé e ordem pública: os fundamentos da publicidade 
consumerista, in Morato, Antonio Carlos; e Neri, Paulo de Tarso (orgs.). 20 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno, p. 161. 
278AMARAL JUNIOR, Alberto do. O princípio da vinculação da mensagem publicitária, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.14, p.41-51, abr./jun. 1995. 
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corresponde à realidade, não necessariamente caracteriza a enganosidade, “porque a 

percepção do fantasioso afasta a possibilidade de qualquer pretensão fundada na realizada 

dos fatos”279; ii) exagero publicitário (puffing), desde que dentro do “limite de tolerância 

para as mensagens hiperbólicas, tais como otimistas, as exageradas e as humorísticas”280, 

conforme se verá a seguir. 

Dessa forma, tem-se que “o caráter enganoso da propaganda não deve ser 

aferido propriamente em termos de veracidade ou falsidade dos dados anunciados, mas, 

sim, levando em conta os efeitos da propaganda sobre a decisão do consumidor. Isto é, será 

enganosa toda aquela propaganda que tenha a capacidade de provocar no consumidor 

ilusão a respeito da natureza características, qualidade, etc. de um produto ou serviço (art. 

37, § 1.o, CDC)”281. Isso porque “[a] presença no anúncio de informações não confirmadas 

pela experiência dos espectadores não é suficiente pata a caracterização de publicidade 

enganosa. É necessário, ainda, que os dados falsos tenham efetivo potencial de indução dos 

consumidores em erro”282. 

No mesmo sentido, ADALBERTO PASQUALOTTO aponta que o critério de 

aferição da ilicitude da publicidade deve ser um critério finalístico, qual seja, a indução em 

erro, de modo que “[é] enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário capaz de induzir em erro o consumidor”283. Observe-se ainda que se 

trata de aferição de natureza objetiva, independentemente de qualquer consideração acerca 

da existência de má-fé ou da intenção do fornecedor de enganar os consumidores284. 

Tanto é assim, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO já reconheceu a 

enganosidade de mensagem publicitária de seguro de vida coletivo empresarial sob o 

fundamento de que a publicidade impressa da empresa seguradora continha como 

personagem central uma pessoa idosa e, no momento do pagamento do prêmio relativo ao 

																																																								
279 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 179. 
280 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 118. 
281 FARENA, Duciran van Marsen. Consumidor: recursos mercadológicos aceitáveis e propaganda enganosa, 
in Boletim dos Procuradores da República – São Paulo, v.1, n.6, p. 12. 
282 COELHO, Fabio Ulhoa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 179. 
283 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 119. 
284 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 121. 
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falecimento de empregado da empresa estipulante, a seguradora afirmou haver limitação 

contratual de idade285. Ou seja, a potencialidade enganosa não precisa sequer estar contida 

nas afirmações trazidas pela mensagem publicitária, podendo decorrer de quaisquer 

elementos que possam induzir em erro o consumidor, inclusive elementos visuais. 

No mesmo sentido, DUCIRAN VAN MARSEN FARENA aponta que o 

enganosidade da publicidade não depende necessariamente da inveracidade do seu 

conteúdo, pois “[é] possível criar um efeito enganoso dizendo somente a verdade. 

Ressalta-se, assim, o contexto em que é divulgada a propaganda, importando considerar 

mesmo o tipo de público a que é dirigida e o veículo utilizado (rádio, televisão ou mesmo 

prosaica faixa de pano...)”286. Como exemplo de situação em que a enganosidade da 

publicidade decorria do contexto em que foi veiculada, o autor relata o caso de um posto 

de gasolina que afixou faixa anunciando o preço oficial dos combustíveis – sem nenhum 

abatimento, portanto –, induzindo os consumidores a pensar que estava sendo oferecido 

desconto. Isso porque, além de haver constantes flutuações no preço do combustível, 

dificultando que o consumidor perceba a ausência de desconto, ele é condicionado a 

associar a presença de uma faixa ao desconto, especialmente porque, tratando-se de posto 

de gasolina, o consumidor é exposto a essa mensagem quando está no trânsito e por isso 

naturalmente está menos atento ao número efetivamente anunciado. 

É preciso ter em vista, no entanto, que a própria finalidade da publicidade, qual 

seja, despertar no consumidor o desejo de adquirir o produto ou serviço anunciado, 

relativiza os limites da falsidade da mensagem publicitária, pois “[d]eve-se estar atento à 

fantasia publicitária entendendo que existe um limite de tolerância para as mensagens 

otimistas, exageradas (puffing) e as humorísticas”287, espécies do gênero licença ou 

hipérbole publicitária288, bem como aquelas que se valem do elemento fantasia. Nesses 

																																																								
285 “SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Preliminares afastadas. Limite máximo de idade. Cláusula restritiva 
de direito do consumidor. Inexistência de prova de que o segurado teve ciência da limitação. Celebração do 
contrato e recebimento dos prêmios em relação a segurado que não preenchia os requisitos de idade. Data de 
nascimento estampada na proposta. Impossibilidade de recusar pagamento da indenização, em 
comportamento contraditório. Propaganda enganosa. Impresso publicitário em que pessoa idosa figura na 
capa, a despeito de a contratação ser vedada justamente para idosos. Abusividade da negativa reconhecida. 
Inteligência dos arts. 6.º, III, 30, 37, “caput” e § 1.º e 46, todos do CDC. Precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça. Indenização devida. Recurso não provido” (TJSP, 28.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0034244-
69.2011.8.26.0001, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 08/10/2015). 
286 FARENA, Duciran van Marsen. Consumidor: recursos mercadológicos aceitáveis e propaganda enganosa, 
in Boletim dos Procuradores da República – São Paulo, v.1, n.6, p. 13. 
287 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 235 
288 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 96. 
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casos, é possível que a mensagem publicitária contenha mensagens manifestamente falsas, 

porém incapazes de induzir o consumidor em erro, afastando assim a enganosidade. 

São espécies de puffing, segundo FERNANDO GHERARDINI SANTOS: i) opiniões 

subjetivas ou afirmações exageradas sobre características do produto ou serviço anunciado 

(ex.: “o melhor”, “perfeito”, etc.); ii) mensagens que utilizam deturpações de valores 

sócio-psicológicos, associando o produto ou serviço a benefícios irreais que ele 

obviamente não pode cumprir (ex.: felicidade, juventude, liberdade, etc.); iii) mensagens 

que utilizam certos nomes para caracterizar o produto e que, se entendidos em sua 

literalidade, ocasionariam a sua falsidade (ex.: queijo suíço, pão francês, etc.); iv) 

maquetes (mock-ups) ou utilização de outros materiais para ilustrar o produto anunciado 

através de mídias visuais (ex.: utilização de purê de batatas em vez de sorvete em 

fotografias, para evitar o derretimento do produto verdadeiro; utilização de vinho em vez 

de café para obter no vídeo coloração mais próxima à real, etc.)289. 

Nesses casos, a mensagem publicitária não será considerada falsa nem 

verdadeira, “desde que os produtos ou serviços ofertados tenham o mínimo de qualidade 

ou de valor para não tornar inexatos o termos apresentados [...] já que o exagero é um 

artifício publicitário benéfico para a venda, e que influenciará a convicção dos 

consumidores”290. Ou seja, caso essas mensagens não se mostrem suficientemente precisas, 

não vinculam o fornecedor nem podem ser consideradas falsas, ante a impossibilidade de 

induzir o consumidor em erro; entretanto, o exagero suficientemente preciso vinculará o 

fornecedor, considerando-se verdadeira oferta, e será considerado enganoso ou abusivo 

caso se mostre capaz de induzir o consumidor em erro ou viole os valores sociais vigentes, 

respectivamente. Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL entendeu 

não ser enganosa a publicidade veiculada por instituição financeira que afirmava possuir 

“as melhores taxas do mercado”, por se tratar de “mero expediente publicitário, 

plenamente aceito e tolerado pelas relações consumeristas, não se configurando como 

propaganda enganosa”291. 

																																																								
289 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 211. 
290 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 130. 
291 “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA 
ENGANOSA. Nos termos do art. 30, do Código de Defesa do Consumidor, 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 a integrar o 
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Da mesma forma, a mensagem publicitária que recorre à fantasia como forma 

de persuadir o consumidor, embora sem dúvida seja parcialmente falsa, não será enganosa 

nem, portanto, ilícita, desde que seja perfeitamente possível separar a fantasia de realidade. 

Isso porque alguns elementos utilizados na mensagem publicitária “[s]ão, ou podem ser, 

mentiras fantasiosas com as quais o espectador deve contar, ele deve ser inclusive 

capacitado, pela própria mensagem publicitária ou por sua experiência de vida, a discernir 

o verdadeiro do falso”292, de modo que a vedação de enganosidade não deve sacrificar a 

criatividade envolvida na atividade publicitária. No tocante à utilização do elemento 

fantasia, aponta-se o exemplo da publicidade do energético Red Bull, na qual as 

personagens adquirem asas e voam após ingerir o produto, mostrando o slogan “Red Bull 

te dá asas”: ora, é evidente que essa mensagem não pode ser considerada enganosa porque 

o produto não dá asas aos consumidores, pois o público alvo dele certamente não espera 

que uma bebida tenha o poder de fazê-lo293. 

Quanto a isso, JEAN CALAIS-AULOY explica que a lei não proíbe 

necessariamente a publicidade hiperbólica que resulta em paródia ou ênfase, desde que seja 

observado o grau de discernimento e o senso crítico do consumidor médio294 e 295. No 

mesmo sentido, ISABELLA HENRIQUES aponta que “[a] fantasia e o uso de superlativos não 

gera, necessariamente – mas pode ocasionar, conforme o caso concreto –, a enganosidade, 

tendo em vista que é praxe o fato de a publicidade manipular as fantasias capazes de 

despertar o interesse do espectador em relação ao produto ou serviço anunciado, com o que 

																																																																																																																																																																								
contrato que vier a ser celebrado. Todavia, no caso em exame, verifica-se que a autora tinha plena ciência de 
todos os termos da contratação, sendo descabido falar em propaganda enganosa, porquanto a instituição 
financeira utilizou-se de mero expediente publicitário aceito e tolerado pelas relações consumeristas. 
Inexistência de dano moral a ensejar reparação. Jurisprudência deste órgão fracionário. Manutenção da 
sentença que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME” (TJRS, 20.ª Câm. Cível, 
Ap. n.º 70036553246, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 30/06/2010). 
292 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, n.8, out./dez. 1993, p. 70. 
293 Nesse ponto, adquire extrema relevância a análise do público alvo do produto ou serviço anunciado, que 
será objeto do item 5.5, pois, a depender disso, é possível que se verifique a potencialidade enganosa da 
mensagem publicitária que utilize elemento fantasioso. Em contraponto ao exemplo do energético Red Bull, 
cuja publicidade que insinua que o consumo do produto poderia atribuir ao consumidor o poder de voar e, 
mesmo assim, não é considerada enganosa, aponta-se a mensagem publicitária de fantasia de super-herói que 
mostra uma criança com a fantasia voando: essa mensagem, além de ser considerada enganosa, por levar o 
público alvo (crianças) a acreditar que a fantasia realmente viria acompanhada de “super-poderes”, pode ser 
considerada abusiva por colocar em risco a integridade física do consumidor infante. 
294 CALAIS-AULOY, Jean. Code la consommation, p. 29. 
295 Acerca do parâmetro de consumidor a ser adotado para a aferição da ilicitude da publicidade, cf. item 5.5. 
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o consumidor já está acostumado e, por isso, na maioria das vezes, não se deixa 

enganar”296. 

Importante discussão refere-se ainda à prática do dolus bonus, por uns 

considerada como prática da essência da atividade publicitária e, portanto, plenamente 

admissível, e por outros condenada por violação do princípio da veracidade. 

É evidente que, destinando-se a publicidade primordialmente à valorização do 

produto, a mensagem publicitária é necessariamente parcial297, ou seja, é esperado que a 

mensagem publicitária se concentre nas qualidades e vantagens do produto ou serviço 

anunciado298. Nesse sentido, FERNANDO GHERARDINI SANTOS afirma que “toda e qualquer 

mensagem publicitária contém mesmo uma carga ínsita mínima de ‘falsidade’, entendido 

tal vocábulo como uma afirmação, quiçá eloquente, mas incapaz de comprovação fática 

[...] porque toda e qualquer mensagem publicitária possui, em maior ou menor grau, um 

certo exagero quanto às características do produto ou serviço anunciado”299. Entretanto, 

para evitar a ilicitude, é preciso estabelecer os limites dentro dos quais é permitido ao 

fornecedor exaltar o seu produto ou serviço sem que isso implique a enganosidade da 

publicidade. 

Entretanto, é preciso, segundo GIUSEPPE ROSSI, estabelecer um critério 

distintivo entre dolus bonus e dolus malus na publicidade no âmbito das relações de 

consumo (rapporti imprenditore-consumatore), que poderá se embasar no elemento 

subjetivo (animus decipiendi) ou no objetivo (machinatio). Segundo o critério subjetivo, o 

dolus bonus consistiria “na mera intenção de ‘engrandecer’ seu próprio produto, ainda que 

por meio da técnica publicitária, que não se traduz na intenção dolosa de induzir em erro o 

outro contratante”, que, no caso, é o consumidor; pelo critério objetivo, decorreria da 

“capacidade de enganar das ‘astúcias’ publicitárias às quais se recorre no mercado, contra 

as quais o sujeito deve estar preparado”300, segundo parâmetros objetivos fornecidos pela 

																																																								
296 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 73. 
297  SATO, Miriam Keiko de S. A propaganda e a publicidade de medicamentos e a informação ao 
consumidor, in Revista de Direito Sanitário – São Paulo, v.3, n.3, p. 99. 
298 Nesse sentido, EGLE CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL aponta que, para atingir a sua finalidade 
esperada, qual seja, despertar na mente do consumidor o desejo de adquirir determinado produto ou serviço, a 
publicidade se vale de “técnicas que valorizam o produto, destacando as suas vantagens e a necessidade do 
consumidor de adquiri-los” (PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e 
Paz, Lorena, v. 6, n. 11, p. 120). 
299 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 212. 
300 ROSSI, Giuseppe – La pubblicità danosa: concorrenza sleale, “diritto a non esse ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 81 e 82: “nella mera intenzione di ‘decantare’ la propria merce, anche attraverso la tecnica 



	

	98	 	

consciência social (coscienza sociale) ou dos costumes (normale costume)301. Ocorre que, 

como a caracterização da publicidade enganosa prescinde de prova da intenção do 

fornecedor de induzir em erro o consumidor, para a distinção entre o dolus bonus e o dolus 

malus no âmbito da publicidade deve ser considerado apenas o critério objetivo, qual seja, 

o potencial enganoso da mensagem que ultrapasse os limites objetivos tolerados, sob a 

ótica da proteção do consumidor. 

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL já admitiu que 

o dolus bonus é prática muito utilizada na publicidade com a finalidade de atrair potenciais 

consumidores, tratando-se de mecanismo socialmente aceito e lícito desde que, por óbvio, 

não seja capaz de ludibriar o consumidor ou de gerar vício no consentimento302. 

Contrapondo-se à mensagem publicitária falsa, há ainda casos em que a 

publicidade, embora verdadeira, pode levar os consumidores a erro em razão de 

“ambiguidade, inexatidão ou omissão de dado essencial à escolha do consumidor”303. Nas 

duas primeiras hipóteses, “a publicidade não contém propriamente falsidade, mas o sentido 

de alguma de suas informações pode gerar confusão ou dupla interpretação entre o público 

destinatário”304 e, se algum dos possíveis sentidos da mensagem publicitária não for 

verdadeiro, esta será considerada enganosa305; na publicidade enganosa por omissão, a 

mensagem omite dado essencial do produto ou serviço anunciado, conforme se verá a 

seguir306. 

																																																																																																																																																																								
pubblicitaria, che non si traduce nella dolosa determinazione di indurre in errore l’altro contraente”; pelo 
critério objetivo, decorreria da “inidoneità ad ingannare dele ‘furberie’ anche pubbilitarie cui si recorre nel 
traffico degli affari, contro le quali ogni soggetto deve essere preparato”. 
301 Além desses parâmetros objetivos, assume grande relevância na verificação da potencialidade ou 
idoneidade enganosa a análise do público alvo da mensagem publicitária, o que será tratado no item 5.5. 
302  “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS 
MORAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. Não configura 
propaganda enganosa a divulgação, por parte da financeira, de que opera com as melhores taxas do mercado. 
Tal mensagem publicitária, para qualquer cidadão com o mínimo de discernimento, apenas exerce a força 
atrativa a que se propõe toda propaganda, jamais tendo o condão de ludibriar o consumidor ou gerar vício no 
consentimento. Outrossim, o dolus bonus, evidentemente presente na hipótese, não vicia o negócio, sendo 
aceito socialmente. Trata-se de mecanismo muito utilizado como técnica de publicidade, inexistindo qualquer 
ilicitude no realce do produto, com finalidade de atrair os clientes. Improcedência do pedido mantida. 
APELO DESPROVIDO” (TJRS, 9.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70039131313, Rel. Des. Marilene Bonzanini 
Bernardi, j. 13/04/2011). 
303 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 111. 
304 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 111. 
305 Nesse sentido, cf. FURLAN, Valéria C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias, in 
MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 277. 
306 Cf. item 5.1.3. 
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Em qualquer dessas hipóteses, a aferição da enganosidade e, por consequência, 

da ilicitude da publicidade depende do conceito de “recursos mercadológicos 

aceitáveis” 307 , ou seja, aqueles recursos que, embora utilizados para despertar no 

consumidor o desejo de adquirir determinado produto ou serviço, não se desviem dos 

princípios norteadores da publicidade. 

Assim, as chamadas intrigantes e os destaques de anúncios, técnicas 

publicitárias amplamente empregadas para despertar a curiosidade dos consumidores e 

chamar a sua atenção para o produto ou serviço anunciado, não devem ser considerados 

isoladamente para fins de aferição de eventual enganosidade, sendo perfeitamente lícitas 

desde que observados dois pressupostos: i) a própria publicidade deve se encarregar de 

clarificar o verdadeiro conteúdo da mensagem; e ii) o aclaramento da mensagem deve ser 

inequívoco, não se admitindo esclarecimentos eivados de qualquer ambiguidade ou 

grafados em tipos minúsculos, notas de rodapé ou rápidas e complexas legendas308. 

Por fim, cumpre apenas salientar que não se pode confundir a publicidade 

enganosa com o vício do produto ou serviço por disparidade entre as informações 

prestadas e as suas reais características: na primeira, as características do produto ou 

serviço anunciado não correspondem àquelas constantes da mensagem publicitária (art. 37, 

§ 1.º, do CDC); no segundo, as características do produto ou serviço não correspondem às 

informações prestadas pelo fornecedor a seu respeito em recipiente, embalagem, 

rotulagem, mensagem publicitária ou qualquer outro meio (art. 18, caput, CDC). Ou seja, 

embora a publicidade enganosa seja uma das hipóteses de vício do produto ou serviço por 

violação do dever de informar, nem todo vício decorrente de violação do dever de informar 

implica publicidade enganosa. 

Quanto a isso, observa-se que a jurisprudência comumente utiliza a expressão 

“publicidade enganosa” como sinônimo de “vício de informação”. Nesse sentido, em ação 

ajuizada por consumidor que contratou plano de telefonia que daria direito a ligações 

ilimitadas pelo valor de R$ 0,25 por chamada, mas que sofriam constantes interrupções, 

embora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO tenha reconhecido a ocorrência de falha na 

																																																								
307  Conceito mencionado por FARENA, Duciran van Marsen. Consumidor: recursos mercadológicos 
aceitáveis e propaganda enganosa, in Boletim dos Procuradores da República – São Paulo, v.1, n.6, p. 12. 
308 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, n.8, out./dez. 1993, p. 73 e 74. 
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prestação do serviço e publicidade enganosa309, trata-se em verdade unicamente de vício 

do serviço de telefonia contratado em razão da sucessiva interrupção das ligações, 

inexistindo qualquer enganosidade, já que o custo por chamada realmente era de apenas R$ 

0,25, como anunciado310. Por outro lado, o mesmo tribunal corretamente reconheceu em 

outra oportunidade a ocorrência de enganosidade de publicidade veiculada por empresa de 

telefonia que alegava possuir cobertura em todo o Estado de São Paulo, razão pela qual o 

consumidor adquiriu pacote de serviços de telefonia da empresa, constatando 

posteriormente que não havia sinal no município de sua residência, o que impedia a 

utilização dos serviços contratados311, já que, nesse caso, realmente houve discrepância 

entre as informações contidas na mensagem publicitária e o serviço ofertado pela empresa 

anunciante. 

De igual forma, na hipótese de contratação de serviço de rastreamento e 

bloqueio de veículo automotor em caso de roubo ou furto em que, contudo, o bloqueio se 

mostre ineficaz, a rigor se trata de vício do serviço, e não de publicidade enganosa312. 

																																																								
309 “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral Procedência parcial do pedido inicial 
Serviços de telefonia móvel Tim Plano “Infinity Pré” Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da 
prova Falha na prestação dos serviços Competia à ré, a teor do artigo 373, II, do Novo Código de Processo 
Civil comprovar a não ocorrência das interrupções nas ligações originadas pelo plano contratado pela parte 
autora, ônus do qual não se desincumbiu Hipótese em que configurada a propaganda enganosa prevista pelo 
artigo 37, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor Danos morais devidos Montante indenizatório que não 
pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser 
excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa Insuficiência do quantum da 
indenização arbitrada Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida, no mais, a r. sentença por seus 
próprios fundamentos Recurso da ré não provido e provido o recurso adesivo do autor” (TJSP, 18.ª Câm. Dir. 
Privado, Ap. n.º 1001023-67.2015.8.26.0024, Rel. Des. Helio Faria, j. 01/01/2016). Nesse sentido, cf. ainda: 
TJRS, 1.ª Turma Recursal Cível JECs, Recurso inominado n.º 71000760330, Rel. Dr. Ricardo Torres 
Hermann, j. 26/01/2006. 
310 Igual equívoco se verifica no AgRg no AI n.º 796.675 /RS, no qual foi reconhecida a enganosidade de 
mensagem publicitária de serviços de telefonia gratuitos devido à ausência de estrutura técnica da 
fornecedora pata atender a grande massa de consumidor que aderiu ao plano promocional ofertado, que 
caracteriza, em verdade, vício do serviço (STJ, Quarta Turma, AgRg no AI n.º 796.675 /RS, Rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior, j. 13/11/2007). 
311 “Ação civil pública - Ação de obrigação de não fazer c. c. pedido de indenização por danos morais – 
Prestação de serviços - Telefonia - Cerceamento de defesa inocorrente Valor probante de informações 
produzidas pela Anatel, órgão fiscalizador oficial, sem vínculo com as partes - Propaganda enganosa - 
Prejuízos e transtornos causados aos consumidores - Dano moral coletivo evidenciado – Responsabilidade da 
requerida, fornecedora do serviço, pela má prestação de serviços e pelos prejuízos causados à coletividade - 
Mantido o valor da condenação em danos morais coletivos - Caráter pedagógico - Sentença mantida - 
Recurso não provido” (TJSP, 28.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0000758-85.2007.8.26.0146, Rel. Des. Manoel 
Justino Bezerra Filho, j. 25/03/2014). 
312 Verifica-se essa confusão no julgamento da apelação n.º 1006847-89.2013.8.26.0278, pelo TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP, 23.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º, 1006847-89.2013.8.26.0278, Rel. Des. J. B. 
Franco de Godoi, j. 27/06/2017); por outro lado, no julgamento da apelação n.º 1000246-82.2014.8.26.0003, 
o mesmo tribunal afastou corretamente a alegação de enganosidade da publicidade do sistema de 
rastreamento e localização de veículos por não ter sido localizada a motocicleta do autor, que havia sido 
furtada (TJSP, 34.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1000246-82.2014.8.26.0003, Rel. Des. Kenarik Boujikian, 
01/06/2016). 
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A confusão entre vício do produto e publicidade enganosa também é muito 

comum no tocante às informações contidas nos rótulos e embalagens de produtos. Isso 

porque, em caso de discrepância entre essas informações e as reais características do 

produto, haverá vício do produto, e não propriamente publicidade enganosa, exceto se as 

mesmas informações estampadas no rótulo ou embalagem forem apresentadas em 

mensagem publicitária veiculada pelo fornecedor para atingir um maior número de 

consumidores. Assim, por exemplo, a divergência entre o espaço de armazenamento de 

dispositivo eletrônico contido em sua embalagem e aquele efetivamente disponível e a 

expressão “sem álcool” contida em recipiente de cerveja que na verdade possui álcool313 

são hipóteses de vício do produto, e não de publicidade enganosa. 

Aliás, a distinção entre as informações contidas em recipientes, embalagens e 

rótulos e aquelas contidas na publicidade é reconhecida pelo próprio art. 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, que caracteriza como vício do produto a discrepância entre as suas 

características reais e as informações trazidas por cada um desses meios de difusão de 

informações sobre o produto314. 

 

5.1.3. Enganosidade por omissão 

 

Considera-se também enganosa a publicidade que deixa de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço, consoante o art. 37, § 3.º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de chamada enganosidade por omissão, enganosidade omissiva, 

enganosidade negativa ou publicidade enganosa por omissão, que “representa conduta 

reprovada pelo Código por constituir uma afronta aos deveres de lealdade, transparência, 

identificação, veracidade e informação, que devem ser honrados pelo anunciante em face 

do consumidor315. 

																																																								
313 Cf. TJSP, 2.ª Câm. Dir. Público, Ap. n.º 0187173-95.2008.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Júnior, j. 
05/10/2010. 
314 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
315 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 237 
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Conforme explicitado no item 2.4, informação e publicidade não se 

confundem, de forma que não se pode exigir que, na mensagem publicitária, sejam 

incluídas todas as informações pertinentes ao produto ou serviço anunciado. Nem é esse o 

intuito da publicidade, mormente porque, como alerta MARCUS VINICIUS FERNANDES 

ANDRADE DA SILVA, “a publicidade lida com espaços reduzidos e caríssimos, o que torna 

inviável para os anunciantes a pretensão de fazer uma descrição na íntegra do produto ou 

serviço. O principal aspecto que interessa ao anunciante é individualizar o produto/serviço, 

deixando de lado o aspecto descritivo”316. 

Só haverá, portanto, enganosidade por omissão quando a mensagem 

publicitária não contiver dado essencial do produto ou serviço, assim entendido aquele 

que, se conhecido, faria com que o consumidor deixasse de celebrar o contrato de 

consumo. Nesses casos, a ilicitude decorre não apenas da capacidade de induzir o 

consumidor em erro, mas também da violação do dever de informar pelo fornecedor317. 

Observe-se, no entanto, que não basta para a caracterização da enganosidade 

por omissão a alegação de que um consumidor específico, por razões particulares, não teria 

adquirido o bem ou serviço se tivesse conhecimento de determinado dado a ele pertinente, 

devendo ser aferida a ilicitude com base na figura do consumidor-padrão, à semelhança do 

que se ocorre com a publicidade enganosa comissiva318, ou seja, “caracteriza-se [a 

enganosidade por omissão] na hipótese de se revelar de tal forma importante o dado 

omitido que tal consumidor-padrão deixaria de concretizar o negócio se dele soubesse 

anteriormente”319 e 320. 

Com base nesse critério, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO afastou a 

ocorrência de enganosidade por omissão no caso de publicidade de motocicleta que deixou 

de informar a necessidade de obtenção de Autorização para Condução de Ciclomotor 

(ACC) para conduzir o veículo, já que “as leis de trânsito não se encaixam nos deveres de 

informação que o vendedor deve transmitir ao consumidor, como previsto no art. 6.º, III, 

do Código de Defesa do Consumidor. Logo, para a configuração da propaganda enganosa, 

																																																								
316 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 237 
317 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 131. 
318 Cf. item 5.5 
319 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 259. 
320 Acerca da adoção do critério do consumidor padrão para aferição da ilicitude da publicidade, cf. item 5.5. 
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a falsidade ou omissão deve ser a respeito do produto ou serviço”321. Por outro lado, foi 

reconhecida a enganosidade por omissão da mensagem publicitária de aparelho receptor de 

sinal de televisão que prometia o acesso a 43 canais de televisão sem, contudo, indicar a 

impossibildiade de transmissão de alguns dos canais no local de instalação do aparelho, já 

que a efetiva disponibilidade dos canais de televisão no local de residência do consumidor 

é dado essencial da publicidade de aparelho destinado justamente à recepção de sinais de 

televisão322 e 323. 

Nesse aspecto, adquire grande relevância o critério da materialidade adotado 

no Enforcement Policy Statement on Deceptively Formatted Advertisements da U.S.A. 

Federal Trade Commission, segundo o qual “a enganosidade da publicidade deve ser 

suficiente a ponto de, com grande probabilidade, influir decisivamente no comportamento 

do consumidor-padrão, levando-o a cometer um engano em sua decisão de consumo”324, 

ou seja, a omissão de informação na mensagem publicitária somente será relevante caso 

seja capaz de alterar o comportamento do consumidor-padrão daquele produto ou serviço. 

Segundo GIUSEPPE ROSSI, a omissão informativa (“omissione informativa”) 

decorre da violação do dever de informar pelo fornecedor (“duty to disclose”), que 

																																																								
321 “CONSUMIDOR - Propaganda enganosa - Não configuração - Dever de informação que se refere ao 
produto ou serviço, não à legislação em geral - Artigo 6.º., III, do CDC - Alegação de que o vendedor 
informou que não havia necessidade de habilitação para veículo até 50 cilindradas - Questão alheia ao 
produto - Dever de conhecimento das leis em geral - Pedido vago de indenização - Análise como dano moral 
- Improcedência - Recurso não provido (TJSP, 8.ª Câm. Dir. Privado, Ap n.º 0003552-28.2014.8.26.0213, 
Rel. Des. Monica de Carvalho, j. 03/04/2018). 
322 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C.C. PERDAS E 
DANOS – Oferta publicitária de canais que não foram disponibilizados ao adquirente – Empresa que 
veiculou propaganda, cuja promessa era o acesso a 43 canais de televisão – Indisponibilidade dos canais 
ofertados – Ausência de informação adequada e clara quanto à possibilidade de não serem disponibilizados 
os canais mencionados na propaganda em certas localidades – Responsabilidade do fornecedor quanto às 
informações, nos termos do artigo 38 do Código de Defesa ao Consumidor – Dano moral caracterizado – 
Hipótese em que não se trata de mero aborrecimento ou desconforto, de modo a não configurar dano moral 
indenizável – Indenização que deve ser arbitrada com o escopo de reparar a privação do bem-estar, bem 
como de desestimular o fornecedor a práticas nocivas ao consumidor – Verba fixada em R$ 3.000,00 que 
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – RECURSO PROVIDO” (TJSP, 27.ª Câm. 
Dir. Privado, Ap. n.º 0008554-90.2012.8.26.0037, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 15/12/2015). 
323 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO também já reconheceu como informações essenciais cuja omissão 
implica publicidade enganosa: a) publicidade de curso de educação física que não esclareceu que para a plena 
atuação do aluno na área seria necessário obter também bacharelado (TJSP, 25.ª Câm. Extr. Dir. Privado, Ap. 
n.º 0023031-04.2012.8.26.0269, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 29/06/2017); b) publicidade de veículo 
automotor equipado com sistema antifurto sem ressalva quanto à sua inoperabilidade por ausência de 
implementação da rede de transmissão de dados pelo Denatran (TJSP, 27.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 
0218390-45.2011.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 09/08/2016); c) publicidade de veículo automoror 
equipado com central multimídia com conexão USB de aparelhos celulares sem esclarecer existência de falha 
na conectividade com determinados aparelhos (TJSP, 35.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1001638-
19.2015.8.26.0554, Rel. Des. Sergio Alifieri, j. 25/06/2018). 
324 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 215. 
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corresponde ao direito à informação do consumidor (diritto “ad essere informati”), 

resultando em uma mensagem que contenha uma meia-verdade, levando ao conhecimento 

do consumidor somente a parte atraente do produto ou serviço anunciado ou ainda 

contendo afirmações incompletas325. Com isso não se quer dizer, no entanto, que o 

fornecedor é obrigado a se valer da publicidade para difundir informações sobre os seus 

produtos ou serviços ou mesmo que a mensagem publicitária deve ser completa, mas tão 

somente que, se o fornecedor escolher fazê-lo, não poderá omitir informações essenciais, 

cujo conhecimento alteraria o processo de formação de vontade dos consumidores326. 

Ressalte-se, contudo, que qualquer informação essencial “deve acompanhar o 

próprio anúncio, nele integrada de forma clara, precisa e ostensiva (art. 31)”, não afastando 

a configuração de enganosidade por omissão a colocação de informação essencial à 

disposição do consumidor em momento posterior à veiculação ou em documento 

complementar à mensagem publicitária, como anexos, contratos por adesão ou 

regulamentos327, nem a “utilização de esclarecimentos grafados em tipos minúsculos 

situados em cantos pouco lidos de anúncios escritos, bem como a apresentação de rápidas e 

complexas legendas de ressalvas em filmes publicitários”328. 

Por esse motivo, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a 

enganosidade de mensagem publicitária que “ofereceu curso de pós-graduação lato sensu 

em psicologia da saúde/hospitalar, sem qualquer ressalva, na propaganda, quanto a 

eventual pendência da instituição perante o MEC”, o que constava apenas do Regimento 

Interno da instituição de ensino anunciante329. 

 

																																																								
325 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità dannosa: concorrenza sleale, “diritto a non esse ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 382. 
326 Sobre a a extensão do dever de informar do fornecedor na publicidade, cf. item 4.4. 
327 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe – Manual de 
direito do consumidor, 2.ª ed., p. 187. 
328 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 48. 
329  “APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU OFERTA DE CURSO NÃO CREDENCIADO AUSÊNCIA DE 
TÍTULO DE ESPECIALISTA FALHA NA INFORMAÇÃO DANOS MORAIS - A ré ofereceu o curso de 
pós-graduação lato sensu em psicologia da saúde/hospitalar, sem qualquer ressalva, na propaganda, quanto a 
eventual pendência da instituição perante o MEC; - Não há como reconhecer como válida a cláusula no 
Regimento Interno (que integra o contrato, apenas como anexo) que, de forma confusa, menciona que ainda 
haveria necessidade de credenciamento; - Evidenciado descumprimento do dever de informar direito básico 
do consumidor por força do artigo 6.º, III, da Lei n. 8.078, de 1990. RECURSO PROVIDO (TJSP, 30.ª Câm. 
Dir. Privado, Ap. n.º 1003446-05.2016.8.26.0302, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 24/10/2018). 
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5.2. Publicidade abusiva 

 

O Código de Defesa do Consumidor traz, no § 2.º do art. 37, um rol 

exemplificativo (numerus apertus) de hipóteses de publicidade abusiva, quais sejam: i) 

publicidade discriminatória; ii) publicidade que incita a violência, a exploração do medo 

ou da superstição e o desrespeito aos valores ambientais; iii) publicidade que se aproveita 

da deficiência de julgamento e experiência da criança; iv) publicidade que induz o 

consumidor a comportamento prejudicial ou perigoso para a sua saúde ou segurança. Não 

traz, contudo, o conceito de publicidade abusiva, tampouco os seus caracteres 

fundamentais, ficando tal sistematização a cargo da doutrina e da jurisprudência. 

Partindo do rol exemplificativo trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, 

FERNANDO GHERARDINI SANTOS aponta três caracteres básicos da publicidade abusiva: i) 

desrespeito a valores básicos da sociedade e socialmente relevantes; ii) dano ou 

potencialidade danosa de natureza não-patrimonial; iii) danos de natureza difusa ou 

coletiva330. 

No mesmo sentido, LEONARDO BARIFOUSE aponta que a vedação da 

publicidade abusiva visa a assegurar a integridade do consentimento do consumidor em 

situação de hipervulneravilidade (ex.: idosos e crianças), reconhecendo que “há uma 

deficiência no julgamento ou da autodeterminação, por conta de inexperiência, fragilidade 

física ou emocional”331, que os torna incapazes de reagir aos estímulos utilizados pelas 

mensagens publicitárias, além de impedir que os estímulos publicitários contrariem valores 

sociais tutelados (ex.: meio ambiente), direcionando-se primordialmente à tutela de 

interesses difusos. 

As hipóteses de abusividade arroladas no dispositivo em comento aproximam-

se daquelas trazidas pelo art. 12 da Diretiva CEE 89/552: “Television advertising shall not: 

(a) prejudice respect for human dignity: (b) include any discrimination on grounds of race, 

sex or nationality; (c) be offensive to religious or political beliefs; (d) encourage behaviour 

prejudicial to health or to safety; (e) encourage behaviour prejudicial to the protection of 

the environment”. 

																																																								
330 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 226. 
331 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 115. 
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A publicidade abusiva, de modo genérico, pode ser entendida como aquela que 

viola o padrão de conduta imposto pela boa-fé objetiva ao ofender valores sociais, éticos 

ou morais ou a ordem pública, ligando-se à ideia de abuso no exercício de direitos 

relacionados com a atividade publicitária, como as liberdades de expressão e de 

manifestação do pensamento332. Nesse sentido, o tratamento legislativo conferido à 

publicidade abusiva “tomou por fundamento a doutrina do ato abusivo, estabelecendo 

formas de limitação do exercício da liberdade de comunicação, ou seja, submetendo essa 

prerrogativa ao interesse social”333, impondo aos responsáveis pela criação e difusão da 

mensagem publicitária o dever de atuar segundo os valores sociais, a boa-fé, os costumes e 

a finalidade econômica e social desse direito, sob pena de ilicitude. 

Ora, se fosse abusiva toda publicidade que traz “alguma forma de 

arbitrariedade”, estaria incluída nesse conceito também a publicidade enganosa, “já que 

abusiva contra a vulnerabilidade informativa do consumidor”334. Entretanto, como a 

própria lei trouxe a publicidade enganosa e a abusiva como espécies de publicidade ilícita 

distintas, é preciso atentar para a distinção entre elas: ao contrário do que ocorre na 

publicidade enganosa, a tutela do consumidor contra a publicidade abusiva “não está 

relacionada a um efetivo prejuízo econômico a partir da alteração da vontade do 

consumidor, mas à sua segurança contra mensagens que possam levá-lo a situações de 

perigo (ex.: publicidade que estimule a automedicação) ou à tutela da própria sociedade 

como um todo contra eventuais danos difusos a partir da veiculação de mensagens 

contrárias aos valores sociais protegidos pela nossa Constituição Federal”335. Portanto, é 

possível que a publicidade, embora verídica, seja abusiva e, portanto, ilícita, já que “[a] 

preocupação principal do legislador [...] é o respeito aos valores éticos, sociais e morais, 

garantidos a qualquer cidadão diante de sua dignidade humana”336, tratando-se assim de 

violação de direitos eminentemente difusos. 

Ainda acerca da distinção entre a publicidade abusiva e a enganosa, ISABELLA 

HENRIQUES explica que “a publicidade abusiva é aquela que ofende a ordem pública 
																																																								
332 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 133. 
333  MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Prevenção de riscos no controle da publicidade abusiva, in 
MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 197. 
334  PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Boa-fé e ordem pública: os fundamentos da publicidade 
consumerista, in Morato, Antonio Carlos; e Neri, Paulo de Tarso (orgs.). 20 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno, p. 163. 
335 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 101. 
336 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 238. 
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atacando valores éticos e sociais da sociedade, sendo por isso repudiada, ainda que 

contenha tão-somente informações verdadeiras e passíveis de comprovação” 337 , ao 

contrário da publicidade enganosa, que vulnera o processo de livre formação de vontade do 

consumidor por conter informações capazes de induzi-lo em erro. Ao contrário da 

proibição da publicidade enganosa, que tutela a veracidade e a correção das informações 

veiculadas, a proibição da publicidade abusiva tutela o aspecto cultural e o impacto moral 

da mensagem publicitária338. 

Isso não significa, de forma alguma, que a cláusula geral de não abusividade 

instituída pelo art. 37, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor confira à subjetividade 

do julgador a aferição de eventual abusividade, devendo o controle “pautar-se em valores e 

parâmetros que a sociedade está acostumada e aceita como razoáveis. Em outras palavras, 

na análise da publicidade abusiva, o que está em foco é o valor calibrado à luz da 

coletividade (tendo em vista o padrão médio genericamente aceito) e não os gostos ou 

olhar de um ou outro consumidor específico. A aferição do potencial abusivo da 

publicidade não poderá se desviar desse padrão social mínimo, sob pena da instauração da 

censura intransigente de tudo e de todos, o que destoa de um mundo marcado pela 

pluralidade e relativismo”339. 

No mesmo sentido, FABIO ULHÔA COELHO, ao apontar como parâmetro para a 

aferição de abusividade da publicidade a agressão a valores sociais, salienta a necessidade 

de atentar para a natureza dos valores atingidos, que devem ser valores da sociedade em 

geral, e não necessariamente aqueles do consumidor do produto ou serviço em promoção – 

diferindo nesse ponto de aferição da enganosidade, que deve ser pautada no universo 

restrito dos consumidores do produto ou serviço anunciado –, tampouco preconceitos e 

problemas individuais do intérprete. Para tanto, o autor salienta que a presença de uma 

conduta penalmente tipificada já denota a presença de abusividade, mas esse critério 

objetivo é insuficiente, pois é possível que a mensagem publicitária, ainda que não 

apresente comportamento tipificado na lei penal, contenha ofensa a valores sociais. 

Ademais, ainda que determinada mensagem possa causar desconforto a uma parcela dos 

espectadores, “apenas o desconforto provocado no espectador em função da agressão a 

																																																								
337 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 77. 
338  MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Prevenção de riscos no controle da publicidade abusiva, in 
MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 196. 
339 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 169. 
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valor da sociedade em geral pode ser considerado na aferição da abusividade. O provocado 

em determinados segmentos dos espectadores, em decorrência apenas de preconceitos ou 

problemas pessoais, intimamente relacionados com o perfil psicológico deles, não 

caracteriza o ilícito” 340 . Assim, por exemplo, não poderá ser considerada abusiva 

mensagem publicitária na qual figure um casal homoafetivo, pois, ainda que isso possa 

ocasionar certo desconforto a alguns espectadores, não há que falar em violação a valores 

da sociedade. 

Além disso, a proibição da publicidade abusiva “encontra fundamento na 

preservação da incolumidade moral (e até mesmo física) do consumidor”, obrigando o 

anunciante “a respeitar em suas mensagens os valores sociais básicos e ainda [proibindo] 

qualquer publicidade que possa induzir o consumidor e adotar comportamento prejudicial à 

sua saúde ou segurança”341. 

A tutela do consumidor contra a publicidade abusiva tem, portanto, dois 

objetos distintos, conforme aponta EGLE CECCONI BORGES ROSSI PASCHOAL: a) “a 

vulnerabilidade do consumidor, v.g., quando reprime a exploração do medo e da 

superstição, na indução a comportamentos perigosos e na publicidade dirigida a crianças”; 

b) “valores sociais, v.g., quando proíbem a publicidade discriminatória, as que incitam à 

violência e as que desrespeitam valores ambientais”342 e 343. 

Segundo SUZANA MARIA PIMENTA FEDERIGHI, “[a] publicidade abusiva está 

relacionada à forma da abordagem do consumidor, não sendo obrigatória a existência de 

outros fatores que induzam a nocividade da prática comercial divulgada. Não está 

necessariamente ligada à ideia de falta de lisura do produto”. Nesse sentido, trata-se de 

“uma categoria de publicidade ilícita residual, do catálogo de condutas criado pelo CDC no 

artigo 37, parágrafo 2.º. Enquanto a publicidade enganosa depende de uma definição clara 

da conduta danosa, a publicidade abusiva tem conteúdo mais extenso”344. 

																																																								
340 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 269 e seguintes. 
341 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 101. 
342 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 135.  
343 No mesmo sentido, cf. PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de 
Defesa do Consumidor, p. 145. 
344 FEDERIGHI, Suzana Maria Pimenta Catta Preta. Algumas notas sobre a publicidade no CDC, in SODRÉ, 
Marcelo Gomes; MEIRA, Fabíola; e CALDEIRA, Patrícia (orgs.). Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor, p. 235. 
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Nesse sentido, embora expressamente prevista no art. 220, § 4.º, da 

Constituição Federal, a vedação à publicidade de tabaco também pode ser justificada em 

razão da abusividade da publicidade que incita comportamento prejudicial à saúde do 

consumidor, pois o fumo sabidamente acarreta riscos à saúde. Observe-se apenas que a 

regra insculpida na Constituição é norma constitucional de eficácia contida e as restrições 

legais, nela previstas, vieram a ser estabelecidas pela Lei n.º 9.294/96, especialmente em 

seus artigos 3.º, 5.º e 9.º. 

A publicidade do tabaco é igualmente objeto de diversas restrições da União 

Europeia: i) a Diretiva 89/552/EEC proibiu todas as formas de publicidade televisiva e 

telemarketing de tabaco; ii) a Diretiva 89/622/EEC, posteriormente alterada pela Diretiva 

92/41/EEC, estabelece diretrizes para os rótulos dos produtos de tabaco; e iii) a Diretiva 

98/43/EC, conforme apontado por JENS KARSTEN, “baniu praticamente todas as formas de 

propaganda e patrocínio do tabaco”, com pouquíssimas restrições, destacando-se o uso de 

nomes de marcas estabelecidas usadas ao mesmo tempo para um produto de tabaco e outro 

de natureza diversa, desde que a marca seja utilizada para a promoção daquele produto 

diverso do tabaco, a comunicação dirigida exclusivamente a profissionais do comércio de 

tabaco e a apresentação de produtos de tabaco em lojas especializadas345. 

Também pode ser considerada modalidade de publicidade abusiva a 

publicidade invasiva, assim entendida aquela que compromete a privacidade dos 

consumidores, ofendendo seus direitos de personalidade346, ou seja, a publicidade que 

viola o princípio da não captura abusiva do consumidor347. Além disso, a publicidade 

invasiva viola os direitos à intimidade (art. 5.º, X, da Constituição e art. 21 do Código 

Civil) e à privacidade dos consumidores, bem como o direito de ser deixado em paz, que, 

apesar de não possuir previsão legal, pode ser considerado como corolário do direito à 

intimidade e da inviolabilidade do domicílio, pois consiste no direito de estar só348, o que 

evidentemente é perturbado pelo uso de formas de publicidade que invadem a vida privada 

e o cotidiano dos consumidores. 

																																																								
345 KARSTEN, Jens. Controle do tabaco na União Européia e a proibição de propaganda, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.10, n.40, p.14. 
346  SANTANA, Héctor Valverde; CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 181. 
347 Cf. item 4.10. 
348 SANTANA, Héctor Valverde; e CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 188. 
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No tocante à caracterização de eventual publicidade invasiva por meio de e-

mails, PETER MAGGS diferencia os e-mails comerciais não solicitados (spam) em três 

espécies: a) e-mails em massa enviados a milhões de endereços, tipicamente oferecendo 

pornografia, medicamentos, empréstimos e produtos falsificados, que sem dúvida devem 

ser reputados ilícitos; b) e-mails direcionados a um pequeno grupo de usuários que não 

possuem relação jurídica prévia com o anunciante, cuja licitude é questionável do ponto de 

vista da obtenção dos dados dos consumidores destinatários e do seu interesse em receber 

essas mensagens; e c) e-mails de empresas com as quais o destinatário possui uma relação 

contratual pré-existente, cuja licitude dependerá apenas do consentimento do consumidor 

quanto ao seu recebimento349. Em qualquer dessas hipóteses, no entanto, não se pode 

ignorar que a filtragem de e-mails comerciais não desejados impõe um alto custo aos 

próprios consumidores, que devem pessoalmente ler as mensagens e apagar aquelas de 

conteúdo indesejado ou adquirir serviços destinados a apagar mensagens comerciais 

indesejadas de forma automática, o que indubitavelmente constitui indevida inversão dos 

ônus das atividades comerciais dos próprios anunciantes aos consumidores. 

 

5.3. Publicidade comparativa 

 

A publicidade comparativa, segundo conceito de MARCO ANTONIO 

MARCONDES PEREIRA, “consiste em método, ou técnica, de confronto empregado por um 

anunciante, destinado a assemelhar ou enaltecer, direta ou indiretamente, as qualidades ou 

preço de seus produtos ou serviços, em relação a produtos ou serviços de um ou mais 

concorrentes, com o fim de angariar vantagens concorrenciais, independentemente de 

vantagens para o consumidor”350. De forma semelhante, JEAN CALAIS-AULOY conceitua a 

publicidade comparativa como “aquela que mostra aos consumidores o interesse que eles 

têm em obter determinado bem ou serviço em preferência a outro bem ou serviço 

concorrente”351. 

																																																								
349 MAGGS, Peter B. Abusive advertising on the Internet (SPAM) under United States Law, in The American 
Journal of Comparative Law – Baltimore, v.54, Supplement, 2006, p. 387. 
350 PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Publicidade comparativa, p. 124. 
351 “La publicité comparative est celle qui montre aux consommateurs l’intérêt qu’ils ont à se procurer tel 
bien ou service de préference à tel autre bien ou service concurrent” (CALAIS-AULOY, Jean. Droit de la 
consommation, p. 207). 
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Dessa forma, fica evidente que a utilização da publicidade comparativa de 

produto ou serviço oferecido pelo anunciante tem como objetivo principal “mostrar a sua 

superioridade (qualidade, tecnologia) ou alguma outra vantagem (preço, condição de 

pagamento) ante o produto ou serviço prestado pela concorrência”352. 

Essa modalidade de publicidade não é vedada e não acarreta, por si só, 

nenhuma ilicitude no âmbito das relações de consumo, mas, “[s]e com a prática de uma 

publicidade comparativa ocorrer alguma repercussão na relação de consumo, o disposto no 

§ 2.º do art. 37 do CDC [publicidade abusiva] poderá sim abarcar a situação”353. É certo 

que a publicidade comparativa pode implicar reflexos também no direito concorrencial, 

ensejando a aplicação das disposições da Lei n.º 8.884/94, na medida em que não se admite 

que, a título de comparação, o anunciante faça afirmações pejorativas ou inverídicas acerca 

de seus concorrentes354.  

Nesse ponto, cumpre salientar que, segundo GIUSEPPE ROSSI, a lesão suportada 

pelo concorrente em caso de publicidade comparativa ilícita constitui na verdade um 

conjunto de lesões (ou potenciais lesões) causadas a consumidores individuais, pois o 

desvio de clientela sofrido pelo concorrente é resultado de uma pluralidade de escolhas 

feitas por consumidores individuais, vítimas da publicidade enganosa, os quais por sua vez 

estarão expostos ao prejuízo resultante do contrato celebrado com autor da mensagem355. 

No entanto, não será tratada aqui eventual ilicitude da publicidade comparativa 

no âmbito do direito concorrencial, limitando-se o objeto deste trabalho aos reflexos de 

eventual ilicitude da publicidade comparativa perante os consumidores. 

																																																								
352 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
408. 
353 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 228 e 229. 
354 Nesse sentido, cf. “Apelação cível. Ação condenatória. Direito da propriedade industrial. Propaganda 
comparativa. Violação do direito de imagem. Cabimento da tutela inibitória e da indenização arbitrada pelo 
dano moral. Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. Concorrência desleal. Veiculação de 
propaganda comparativa, onde são relacionados os concorrentes da ré, entre os quais a autora, de notória 
inferioridade econômica, consubstanciado abuso do poder econômico, com infração à ordem econômica, 
mais precisamente, à livre concorrência. Arts. 170, IV, da CF e 20, I, e 29 da Lei n.º 8.884/94. Sentença de 
procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo não provido” (TJRS, 6.ª Câm. Cível, 
Ap. n.º 70062686092, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 29/01/2015). 
355 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità danosa: concorrenza sleale, “diritto a non esse ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 6: “constituisce in effetti l’insieme una pluralità di lesioni (o potenziali lesioni, considerato 
che la disciplina dela concorrenza sleale rende expressamente rilevante, quanto meno ai fini inibitori, la mera 
‘idoneità del’atto’ a ledere illegittimamente l’altrui azienda), arrecate a singoli consumatori. Lo sviamento de 
clientela súbito dal concorrente è conseguenza di una plurità de scelte effettuate da singoli consumatori, 
‘vittime’ del messaggio ingannevole, i quali saranno a loro volta esposti al pregiudizio derivante dall’atto 
negoziale compiuto a favore dell’autore del messaggio stesso, per direto effetto di quest’ultimo”. 
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E, no âmbito das relações de consumo, por ausência de disposição expressa do 

CDC, a publicidade comparativa será considerada ilícita se for inverídica ou se, de alguma 

forma, violar quaisquer dos princípios da publicidade: ou seja, “O CDC não veda essa 

espécie de publicidade, entretanto o anunciante deverá observar a veracidade e não-

abusividade no momento em que for apresentar os anúncios”356. 

A admissibilidade da publicidade comparativa, além de decorrer logicamente 

da ausência de proibição expressa, por força do princípio da legalidade, encontra outros 

fundamentos, apontados por MARIA ELIZABETE VILAÇA LOPES: i) o confronto de produtos 

é intrínseco à livre concorrência; ii) a publicidade comparativa pode estimular o 

aperfeiçoamento dos bens de consumo de massa; iii) a publicidade comparativa pode 

orientar o consumidor para uma melhor alternativa de mercado357. 

Mais do que simplesmente admitida, em certa medida a publicidade 

comparativa pode ser até mesmo desejável, pois essa modalidade de publicidade, desde 

que feita de acordo com os princípios trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, 

pode favorecer o consumidor, permitindo que ele tome uma decisão mais informada na 

aquisição de produtos ou serviços. 

Por esse motivo, segundo ROSARIO FERRARA, a vedação da publicidade 

comparativa no art. 2.598 do Código Civil italiano leva em consideração os interesses dos 

fornecedores, já que “as informações aos consumidores seriam privilegiadas com a adoção 

da prática da publicidade comparativa, graças à qual seria menos difícil comparar produtos 

similares inseridos no mercado por empresas diferentes”358. 

Entretanto, para que a publicidade comparativa seja considerada lícita, “[a]lém 

dos requisitos normais da veracidade, da não abusividade etc., [ela] deve, também, ser 

objetiva, não se admitindo que a comparação seja excessivamente geral. A confrontação 

dos dados deve ter conteúdo objetivo e exato, não se permitindo que a informação 

																																																								
356 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 121 
357 LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São 
Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 176. 
358 FERRARA, Rosario. Contributo allo studio dela tutela del consumatore: profili pubblicistici, p. 56 e 57: 
“l’informazione del consumatori sarebbe invece avvantaggiata dall’adozione di pratiche di pubblicità 
comparativa, grazie alle quali sarebbe meno disagevole confrontare [...] più prodotti del tutto simili immessi 
sul mercato da differenti imprese”. 
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publicitária tenha caráter subjetivo”359, isto é, os dados e características dos produtos e 

serviços comparados devem ser objetivos, e não de apreciação exclusivamente 

subjetiva”360. Observe- se que, a rigor, a objetividade das informações trazidas é exigida de 

qualquer mensagem publicitária, e não apenas da publicidade comparativa, em razão do 

princípio da transparência da fundamentação, já que os fornecedores devem possuir dados 

que comprovem as afirmações contidas na publicidade361. 

Por fim, cumpre salientar que o Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBAP) estabelece, em seu art. 36, alguns princípios e limites à publicidade 

comparativa: i) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do 

consumidor; ii) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, visto que dados 

subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de 

comparação perante o Consumidor; iii) a comparação alegada ou realizada seja passível de 

comprovação; iv) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com 

modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas 

diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, 

deve ser caracterizado; v) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas 

concorrentes; vi) não se caracterize concorrência desleal, denigração da imagem do 

produto ou da marca de outra empresa; vii) não se utilize injustificadamente a imagem 

corporativa ou o prestígio de terceiros; viii) quando se fizer uma comparação entre 

produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada 

pelo anúncio. 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já reconheceu a ilicitude da publicidade 

comparativa de software de segurança de dados que afirmava que o produto do anunciante 

havia recebido a melhor avaliação em testes comparativos realizados por empresas 

especializadas, por não ter sido tal afirmação comprovada pelos testes efetivamente 

realizados362. E, embora no caso trazido à baila somente se tenha discutido o cabimento de 

																																																								
359  NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança 
e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 238. 
360 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 305. 
361 Cf. item 4.5. 
362 “CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICIDADE INVERÍDICA. A notícia, 
mesmo que divulgada pelo interessado, de que produto seu foi contemplado com a melhor avaliação em 
testes comparativos realizados por empresa especializada, não constitui dano moral ao concorrente, se a 
informação é verdadeira; mal contados os fatos, o dano moral que daí resulta é evidente, máxime se o 
produto desqualificado é um software, resultado de um trabalho intelectual, protegido como propriedade 
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indenização pelos danos morais causados ao concorrente que ajuizou a ação, a hipótese 

certamente geraria também ilicitude sob a ótica dos direitos dos consumidores, que seriam 

levados a adquirir o produto anunciado acreditando ser ele superior aos demais produtos 

semelhantes existentes no mercado sem que essa expectativa pudesse ser confirmada por 

dados técnicos e objetivos. 

Especificamente no âmbito da tutela dos consumidores, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a ilicitude de publicidade veiculada por supermercado 

da qual constava comparação entre os preços cobrados por ele e aqueles cobrados pela 

cooperativa autora, sua concorrente,, selecionando para tanto alguns produtos que eram 

vendidos em seu estabelecimento por preços mais vantajosos que os praticados pela autora, 

por entender que essa prática induziria os consumidores a acreditar que todos os produtos 

da ré eram vendidos por preços mais baixos, caracterizando concorrência desleal363. Por 

outro lado, o mesmo tribunal entendeu que não se poderia considerar ilícita publicidade de 

fabricante de ketchup que afirmava ser “melhor em tudo o que faz” e que o seu produto era 

“o ketchup mais consumido no mundo”, por se tratar de exagero publicitário aceitável 

(puffing) que não é capaz de induzir em erro o consumidor nem acarreta demérito para as 

marcas concorrentes364. 

 

5.4. Publicidade oculta 

																																																																																																																																																																								
imaterial, em que a excelência é sempre perseguida, sendo desarrazoado pensar que, nessas circunstâncias, 
uma avaliação negativa em face do concorrente não tenha atingido a reputação da autora. Recurso especial 
conhecido e provido” (STJ, Terceira Turma, REsp, n.º 60/809/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 29/06/1999). 
363  “APELAÇÃO. AÇÕES COMINATÓRIAS CUMULADAS COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. 
CONCORRÊNCIA DESLEAL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. Exercício de concorrência direta em 
pequeno centro urbano. Conduta da ré, ao selecionar determinados produtos sem demonstrar que os demais 
itens por ela comercializados tenham preços mais vantajosos. Prejuízo para a autora. Indução do consumidor 
a acreditar que todos os produtos têm preço mais vantajoso. Abusividade reconhecida. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. Indenização devida. Valor indenizatório suficiente. Condenação mantida. Recurso 
improvido” (TJSP, 1.ª Câm. Res. Dir. Empresarial, Ap. n.º 0006405-72.2014.8.26.0063, Rel. Des. Hamid 
Bdine, j. 08/02/2017). 
364 “CONCORRÊNCIA DESLEAL. Publicidade comparativa. Não caracterização. Apelante Heinz que se 
limitou a utilizar o recurso denominado puffing, exagero publicitário aceito no ordenamento jurídico atual. 
Frases como “melhor em tudo o que faz” e “o ketchup mais consumido no mundo”, que não acarretam 
demérito das marcas concorrentes. Impossibilidade de que estes claims, por outro lado, venham a influenciar 
no senso crítico dos consumidores, razão pela qual não há que se falar em captação indevida de clientela. 
Apelada Unilever que, titular da marca Hellmann ́s, igualmente se utiliza do recurso questionado nos autos, 
na promoção dos seus produtos. Ato ilícito imputado à Heinz, portanto, que não se constata, o que torna 
desnecessário, por questão de coerência, inserir fonte de pesquisa atestando possuir ela o ketchup mais 
vendido do mundo. Multa diária indevida. Sentença reformada apenas para julgar improcedente a 
reconvenção, mantida a parcial procedência da ação principal. Recurso da Heinz provido, desprovido o da 
Unilever” (TJSP, 1.ª Câm. Res. Dir. Empresarial, Ap. n.º 1004301-65.2013.8.26.0309, Rel. Des. Teixeira 
Leite, j. 03/02/2016). 
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A publicidade oculta, também, chamada de publicidade encoberta, camuflada, 

clandestina ou simulada, é, em sua própria essência, ilícita, por violação do princípio da 

identificação da publicidade, previsto no art. 36 do Código de Defesa do Consumidor365. 

Isso porque nesse tipo de mensagem, “a função promocional não está tão claramente 

identificada, exibindo a ‘aparência’ de uma mensagem objetiva ou que não provém do 

fornecedor do produto ou serviço do qual se fala”, apresentando-se “sob a aparência de 

uma informação neutra e desinteressada sem revelar de modo suficiente – seja pela sua 

forma ou conteúdo – o seu caráter publicitário”366. 

Da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor, o item n.º 20 do 

Código de Ética Publicitária impõe que a publicidade seja sempre ostensiva, evidenciando 

que “[a] mistificação e o engodo que, escondendo a propaganda, decepcionam e 

confundem o público, são expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda”. 

A vedação da publicidade oculta se justifica em razão da necessidade de que o 

consumidor seja capaz de se precaver do intuito persuasivo inerente à atividade 

publicitária, pois, sabedor de que está diante de mensagem destinada a promover o 

consumo do produto ou serviço anunciado, e não de simples manifestação desinteressada 

sobre ele, o consumidor pode adotar cautelas e reservas que não adotaria diante de 

mensagens puramente informativas. Trata-se de uma postura semidefensiva que permite 

que o consumidor se distancie do caráter persuasivo da publicidade e tome cautelas com as 

informações veiculadas por meio de mensagens de cunho publicitário. 

A mensagem publicitária pode ser ocultada de inúmeras formas, levando ao 

reconhecimento de diversas modalidade de publicidade oculta, dentre as quais podem ser 

destacadas: i) publicidade clandestina; ii) publicidade subliminar; e iii) publicidade 

dissimulada. 

A publicidade clandestina é aquela inserida da forma indireta em filmes, 

novelas e programas televisivos, também chamada de merchandising, cuja ilicitude poderá 

ser afastada caso seja exibido, antes da emissão, um aviso de que o merchandising será 

utilizado, “para que o consumidor receba as informações e possa atuar criticamente em 

																																																								
365 Cf. item 4.2. 
366 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 216. 
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relação à escolha de um produto ou serviço”367 , atendendo assim ao princípio da 

identificação368. Do contrário, “[c]omo o espaço de inserção da mensagem publicitária não 

é convencional, o receptor é surpreendido em atitude passiva, tornando-se mais 

vulnerável”369. No mesmo sentido, FABIO ULHÔA COELHO ressalta que “o merchandising 

não é, necessariamente, ilícito. Desde que empregado de modo facilmente constatável 

pelos espectadores, nenhuma irregularidade de verifica”370. 

Em sentido contrário, ANTÔNIO CARLOS EFING entende que a proibição do art. 

36 do Código de Defesa do Consumidor atinge também a técnica do merchandising, 

independentemente da existência de alertas no início ou no final dos programas acerca de 

sua utilização, pois “a própria definição de merchandising está inexoravelmente ligada à 

dissimulação da mensagem publicitária em meio a uma grande quantidade de 

informações”371. 

O entendimento intermediário parece mais adequado, pois o merchandising 

cuja presença for devidamente evidenciada aos consumidores não pode ser considerado 

publicidade oculta ou invisível, pois esta “tem como principal característica a sua absoluta 

imperceptibilidade, sendo conhecida apenas pelos agentes envolvidos na sua promoção”, 

enquanto o merchandising, “ainda que sutil, pode ser percebido pelo consumidor”372. 

O teaser, peça publicitária destinada a preparar o mercado para um produto ou 

serviço a ser anunciado posteriormente, criando suspense e despertando o interesse do 

consumidor (“anúncio do anúncio”), embora não seja propriamente publicidade, mas 

apenas uma parte dela, também poderá caracterizar publicidade clandestina caso não seja 

devidamente identificada a sua natureza publicitária. 

																																																								
367 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
p. 126. 
368 No mesmo sentido, cf. RODYC, Wilson Carlos. O controle da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 293. 
369 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 89. 
370 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 245. 
371 EFING, Antônio Carlos; BERGSTEIN, Laís Gomes; e GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade 
invisível sob a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v. 21, n.81, jan./mar. 2012, p. 99. 
372 EFING, Antônio Carlos; BERGSTEIN, Laís Gomes; GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade 
invisível sob a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v. 21, n.81, jan./mar. 2012, p. 100. 
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Para evitar a clandestinidade, HERMAN BENJAMIN entende que a aplicação do 

princípio da identificação deve ser aplicado ao teaser somente após a apresentação do 

fragmento final da publicidade, já que “o que o Código exige é que esta mensagem 

[publicitária] e não o seu fragmento seja identificável facilmente”373. Entretanto, exigir a 

identificação do caráter publicitário do teaser somente após a veiculação da mensagem 

publicitária final não se mostra suficiente para evitar a sua clandestinidade: a uma, porque, 

ao ser exposto ao teaser não identificado, o consumidor já se vê impossibilitado de reagir 

ao seu conteúdo sabendo tratar-se de mensagem de conteúdo publicitário, justamente 

aquilo que o princípio da identificação visa a assegurar; a duas, porque não há como 

garantir que todos os consumidores expostos ao teaser terão acesso à mensagem final na 

qual a sua natureza será identificada. Assim sendo, mostra-se razoável e condizente com a 

proteção assegurada ao consumidor exigir que o teaser traga ao menos alguma indicação 

de que se trata de mensagem veiculada por fornecedor de produto ou serviço, à semelhança 

do que ocorre com o merchandising. 

Nesse sentido, o teaser de ração de cachorro que imita um anúncio de cachorro 

perdido, sem qualquer menção à marca responsável, viola nitidamente o princípio da 

identificação, levando os consumidores a acreditar – até a veiculação da publicidade 

principal – que realmente se tratava de mensagem divulgada por alguém que havia perdido 

seu cachorro; por outro lado, a prática comum de anteceder grandes ofertas de veículos 

com o teaser “não compre carro amanhã” costuma indicar ao menos o fornecedor 

responsável pela mensagem, permitindo que o consumidor perceba que a recomendação se 

deve à iminência de divulgação de publicidade com condições vantajosas de aquisição de 

veículos daquela determinada marca. 

A publicidade testemunhal, assim entendida “toda mensagem publicitária em 

que os consumidores são levados a acreditar na existência de opiniões, crenças ou 

experiências de uma pessoa distinta do anunciante [normalmente uma celebridade ou 

especialista], ainda que a visão expressa pela parte seja idêntica àquela do anunciante”374, 

não é por si só ilícita375; entretanto, aplicam-se a essa modalidade de publicidade todos os 

princípios da publicidade, em especial o princípio da identificação e da veracidade. 

																																																								
373 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das práticas comerciais, in GRINOVER, Ada Pellegrini, et 
al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, v. I, p. 339. 
374 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 257. 
375 A publicidade testemunhal não encontra previsão no CDC, mas está disciplina no Anexo Q do CBAP, 
que, embora desprovido da força coercitiva, pode servir de base para a apreciação da licitude ou ilicitude de 
mensagens publicitárias pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário. 
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Observe-se apenas que, no âmbito da publicidade testemunhal, o princípio da veracidade 

se revela na exigência de que os testemunhos devem refletir as verdadeiras impressões e 

opiniões do testemunhante, sob pena de enganosidade. 

Com o advento de novas formas de comunicação, em especial a criação de 

blogs e redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram, a questão da publicidade 

clandestina assumiu grande relevância, pois muitas vezes os usuários dessas plataformas 

de comunicação com grande número de seguidores, os chamados influenciadores digitais, 

são contratados pelos fornecedores para anunciar produtos ou serviços. A chamada 

publicidade testemunhal é técnica muito adotada nessas plataformas e que, conforme 

explicitado acima, é lícita, desde que devidamente identificada; no entanto, muitas vezes a 

mensagem publicitária é inserida em vídeos ou fotografias desses influenciadores digitais 

na forma de menção ao produto ou serviço anunciado, dando a entender que utiliza aquele 

produto ou serviço em seu cotidiano, normalmente acompanhada de opinião positiva a seu 

respeito, implicando nítida violação do princípio da identificação. 

Essa modalidade de publicidade também é chamada de publicidade invisível, 

por consistir na “transmissão de mensagens positivas aos consumidores por intermédio de 

pessoas especialmente contratadas para este fim, visando promover o aumento da venda de 

determinados produtos ou serviços”376, mas passando a impressão de que tais pessoas são 

consumidores emitindo as suas opiniões pessoais sobre o produto ou serviço anunciado. 

A situação assumiu tamanha relevância, que muitas redes sociais criaram 

ferramentas específicas para que o próprio usuário identifique adequadamente o caráter 

publicitário do conteúdo, a fim de afastar a sua ilicitude377. No entanto, ainda que não 

exista uma ferramenta específica para essa finalidade, o usuário deve poder identificar, de 

alguma forma, o caráter publicitário da mensagem, sob pena de caracterizar-se a 

publicidade oculta. 

A Diretiva 89/552 do Conselho da Comunidade Europeia também consagra o 

princípio da identificação da publicidade, exigindo que a mensagem publicitária nos meios 

televisivos seja claramente identificável e separada do restante do programa (art. 10); e 

veda a publicidade clandestina, definida como “a apresentação oral ou visual de produtos, 
																																																								
376 EFING, Antônio Carlos; BERGSTEIN, Laís Gomes; GIBRAN, Fernanda Mara. A ilicitude da publicidade 
invisível sob a perspectiva da ordem jurídica de proteção e defesa do consumidor, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v. 21, n.81, jan./mar. 2012, p. 92. 
377 A título de exemplo, no Instagram essa mensagens são identificadas com o subtítulo “Parceria paga com” 
e, no Youtube, com a legenda “Contém promoção paga”. 
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de serviços, do nome, da marca ou de actividades de um fabricante de mercadorias ou de 

um prestatário [rectius: prestador; fornecedor] de serviços em programas em que essa 

apresentação seja feita de forma intencional pelo organismo de radiodifusão televisiva com 

fins publicitários e que possa iludir o público quanto à natureza dessa apresentação. A 

apresentação é considerada intencional sempre que for feita a troco de remuneração ou de 

outra forma de pagamento similar” (art. 1.º, c). 

Assim, a publicidade clandestina possui como elementos essenciais: i) risco de 

induzir o consumidor em erro quanto à natureza da mensagem, ou seja, quanto à finalidade 

publicitária da mensagem; ii) remuneração ou pagamento similar, que pode ser pagamento 

direto, bonificação, permuta ou qualquer outra forma indireta de pagamento378. 

A publicidade subliminar, por sua vez, “consiste em uma técnica [...] de 

apresentar mensagens a uma velocidade só perceptível em nível subconsciente”379, de 

modo que não é possível a sua percepção consciente pelo consumidor. No mesmo sentido, 

WILSON CARLOS RODYC define publicidade subliminar como “aquela que, através de 

mensagens visuais ou sonoras de pouca intensidade, não chega a estimular a consciência, 

mas, mercê de sua repetição, logra registrar no subconsciente das pessoas a marca de certo 

produto. No momento da compra, essa marca, arquivada no subconsciente, afiara ao nível 

da consciência, como se fosse uma opção espontânea do consumidor”380. 

Embora o Código de Defesa do Consumidor não traga no Capítulo que trata da 

publicidade a vedação expressa da publicidade subliminar381, ela é manifestamente ilícita, 

																																																								
378 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 90. 
379 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 228. 
380 RODYC, Wilson Carlos. O controle da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. 
Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 
284 e 285. 
381 O Projeto de Lei n.º 4.068/08, atualmente arquivado, previa a inclusão dos artigos 37-A e 69-A no CDC, 
“proibindo a veiculação de propaganda contendo mensagem subliminar nas emissoras de televisão, nos 
canais de televisão por assinatura e nas salas destinadas à exibição de filmes”: 
Art. 37-A. É vedada, na propaganda comercial veiculada nas emissoras de radiodifusão de sons e imagens, 
nos canais de televisão por assinatura e em salas destinadas à exibição de filmes, a utilização de recursos 
destinados à sensibilização subliminar do espectador.  
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput incluem, sem prejuízo de outros que venham a ser 
caracterizados na regulamentação desta lei, os seguintes procedimentos:  
I – veiculação de imagens ou mensagens por pequenas frações de tempo, não percebidas conscientemente 
pelo espectador;  
II – utilização de efeito estroboscópico; 
III – veiculação de mensagem sonora reproduzida ao contrário; 
IV – adoção de ritmos sincopados na trilha sonora;  
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seja em razão da violação do princípio da identificação contido no art. 36 do Código de 

Defesa do Consumidor, seja porque macula a manifestação de vontade dos consumidores, 

impedindo a formação de sua vontade livre e consciente e levando-os a realizar 

comportamentos não refletidos em seu consciente382. Essa prática é também condenada 

pelo art. 29 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária383. 

Pode-se apontar como exemplo de publicidade subliminar a mensagem 

veiculada na televisão anunciando ração de cachorro, mas que trazia sons imperceptíveis 

ao ouvido humano, visando com isso a despertar comportamento nos cachorros que levasse 

os consumidores, inconscientemente, a adquirir aquela ração. 

Por fim, a publicidade dissimulada, também chamada de publicidade 

redacional oculta, consiste na inserção em jornais ou periódicos de publicidade com 

aparência externa de reportagem, que “[a]parenta ser uma notícia isenta, revestida de 

objetividade, como se o órgão de divulgação que a transmite estivesse prestando uma 

informação ao público ou realizando uma simples reportagem”384. É evidente que a 

menção a determinado produto ou serviço em matéria jornalística, ainda que positiva, pode 

ter caráter meramente informativo; entretanto, caso esteja presente o caráter publicitário, 

essa mensagem deverá ser devidamente separada dos conteúdos informativos e destacada, 

sob pena de caracterização da publicidade dissimulada. 

Segundo FÁBIO ULHOA COELHO, embora a publicidade oculta seja sem dúvida 

ilícita, não há qualquer tipo de sanção a essa modalidade de publicidade, pois não é tratada 

																																																																																																																																																																								
V – uso de trilha sonora musical ou música de fundo (jingle) que faça menção a êxito sexual, aumento da 
virilidade ou feminilidade, comportamento violento, uso de medicamentos e terapias, consumo de drogas, 
álcool, tabaco ou outra substância prejudicial à saúde ou ao meio ambiente;  
VI – utilização de formas estáticas ou em movimento e de símbolos arquetípicos nas imagens, ou a estas 
superpostos, alusivos à sexualidade das pessoas.” (NR)  
Art. 69-A. Veicular nas emissoras de radiodifusão de sons e imagens, nos canais de televisão por assinatura e 
em salas destinadas à exibição de filmes, propaganda comercial que faça uso de recursos destinados à 
sensibilização subliminar do espectador.  
Pena – detenção de seis meses a dois anos e multa.” (NR) 
382 FRANCO, Cezar Augusto de Oliveira; NODARI, Maísa Kelly; FOSCHARINI, Marina Madalena; CONINCK, 
Natália Kieling – A proteção do consumidor contra as mensagens subliminares dolosas, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 444. 
383 Artigo 29 
Este Código não se ocupa da chamada “propaganda subliminar”, por não se tratar de técnica comprovada, 
jamais detectada de forma juridicamente inconteste. São condenadas, no entanto, quaisquer tentativas 
destinadas a produzir efeitos “subliminares” em publicidade ou propaganda. 
Parágrafo único 
Este Código encoraja os Veículos de Comunicação a adotarem medidas ao seu alcance destinadas a facilitar a 
apreensão da natureza publicitária da ação de “merchandising”. 
384 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 86. 
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no art. 37 do CDC e o parágrafo único do art. 67 do CDC, que criminalizava essa 

modalidade de publicidade, foi vetado385. Embora o raciocínio seja correto no tocante à 

sanção penal, já que o veto, não rejeitado pelo Congresso, do dispositivo que criminalizava 

o a publicidade oculta implica a sua atipicidade, o mesmo não se pode dizer quanto à 

responsabilidade civil daquele que a cria ou dissemina, pois não se cogita da existência de 

um ato ilícito no âmbito das relações de consumo não passível de responsabilização, já que 

o art. 6.º, VI, do CDC assegura como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 

Posto que assim não fora, LUCIA ANCONA LOPES DE MAGALHÃES DIAS aponta 

que, “[p]ara camuflar a sua finalidade promocional, a publicidade oculta tem por efeito 

induzir os consumidores a erro quanto à verdadeira origem e natureza das alegações 

veiculadas, sendo, por esta razão, qualificada pela doutrina como a modalidade mais ampla 

de publicidade enganosa”386. Nesse caso, “o engano a que são levados os consumidores 

não guarda necessariamente relação com o conteúdo material da publicidade, mas se 

refere, prioritariamente, ao aspecto formal de sua apresentação. O consumidor é induzido e 

erro não porque a publicidade contém informações falsas sobre as características de certo 

produto ou serviço. Isto pode ocorrer ou não. Ponto fundamental aqui liga-se ao fato de 

que a natureza promocional da mensagem não resta manifestada de modo adequado e 

torna-se imperceptível ao destinatário médio”387. E, vista como modalidade de publicidade 

enganosa, a publicidade oculta acarreta as mesmas consequências aos agentes envolvidos 

na sua criação e difusão que as demais formas de publicidade enganosa. 

 

5.5. A figura do consumidor como critério para a aferição da ilicitude da 

publicidade 

 

Não basta, para a caracterização da publicidade ilícita, a simples presença de 

algum dos meios de indução em erro explicitados nos itens anteriores (falsidade, 

ambiguidade, inexatidão ou omissão); é preciso, ainda, ter em vista a figura do consumidor 

destinatário da mensagem publicitária, que deve ser adotado como parâmetro para a 

																																																								
385 COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa, p. 130. 
386 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 216.  
387 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 218. 
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aferição da sua ilicitude. Em outras palavras, a verificação da enganosidade e da 

abusividade – ao menos em algumas de suas modalidades – da publicidade depende de um 

duplo critério de avaliação: i) critério objetivo, que leva em conta o próprio conteúdo da 

mensagem publicitária; ii) critério subjetivo, relacionado com o tipo de consumidor 

atingido ou atingível pela mensagem388. 

A adoção da figura do consumidor como parâmetro para aferição da ilicitude 

da publicidade, embora também seja relevante no âmbito da tutela individual dos 

consumidores, como forma de “evitar situações de má-fé e enriquecimento ilícito”389 por 

parte dos consumidores, mostra-se indispensável no âmbito da tutela coletiva da 

publicidade ilícita, em qualquer de suas modalidades, e ainda nos atos de concorrência 

desleal, pois “afasta, a priori, interpretações arbitrárias, levando o aplicador do direito e 

uma necessária e mais cuidados análise do caso concreto, a fim de dar um passo a mais e, 

inclusive, verificar o conteúdo e o público a que se destina a peça publicitária”390. 

A doutrina aponta dois critérios distintos para pautar a aferição da ilicitude da 

publicidade sob a ótica de seu público alvo: i) consumidor médio ou razoável: conceito 

semelhante às noções de homem médio e bom pai de família, que “carrega ao consumidor 

médio um mínimo de espírito crítico, inteligência e discernimento”391 – criticável por 

delegar ao próprio consumidor a sua proteção e permitindo que a publicidade seja 

instrumento de manipulação pública; e ii) consumidor típico ou padrão, que “além de 

compatível com a proteção aos mais fracos, permite levar em consideração a elevação do 

padrão cultural e a ‘domesticação’ das técnicas publicitárias, quando, à custa de repetição, 

se tornam conhecidas, diminuindo a sua nocividade”392. 

O critério do “consumidor médio ou razoável” adota como parâmetro para 

aferição de ilicitude da publicidade o consumidor de diligência ordinária. Sob essa 

perspectiva, os consumidores não podem ser equiparados a incapazes, sem nenhum 

discernimento para distinguir eventuais falsidades ou até mesmo exagero publicitário e, 

assim, eivar de ilicitude qualquer modalidade de publicidade que deles se utilize. Deve, 

																																																								
388 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 348. 
389 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 114. 
390 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 122.  
391 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 125. 
392 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 50. 
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portanto, ser adotada “a figura de consumidor como aquele dotado de um mínimo de crítica 

e atenção, isto é, como figura de mediana perspicácia: nem experto nem desprovido de um 

mínimo de discernimento”393, sem contudo deixar de reconhecer a sua vulnerabilidade 

perante o fornecedor, decorrente da assimetria de informações típica da relação de 

consumo. 

Ademais, é preciso atentar ao público-alvo da mensagem publicitária, o que 

influencia diretamente na identificação da diligência ordinária dos consumidores que se 

pretende atingir com determinada mensagem. Por esse motivo, é preciso “calibrar o 

conceito de consumidor médio ao caso concreto e, com isso, conferir maior efetividade à 

aplicação da norma; as diferenças entre um público e outro devem ser levadas em conta 

pelo intérprete quando da análise das peças publicitárias”394, pois “[o] standard da 

enganosidade varia de categoria para categoria de consumidores, não sendo, portanto, 

fixo”395. 

Por outro lado, FÁBIO ULHÔA COELHO defende a adoção do parâmetro do 

“consumidor típico ou padrão”, segundo o qual a questão relativa ao padrão de consumidor 

para fins de aferição do potencial de enganosidade da publicidade não deve se basear em 

um standard abstrato de diligência, devendo ao contrário repousar em duas premissas: i) 

considera-se apenas o conjunto ou universo de consumidores específico do fornecimento 

promovido – da mesma forma que o critério do consumidor médio; e ii) dentro desse 

conjunto, consideram-se não apenas as pessoas medianamente informadas, mas também os 

desprovidos de conhecimentos médios396. Isso não significa que todo e qualquer adquirente 

de produto ou serviço poderá alegar que se enganou e, com isso, eivar de enganosidade a 

mensagem publicitária, pois “aquele que não puder ser determinado sequer como o menos 

informado dentre os consumidores habituais do fornecimento, não há como ser 

considerado no exame do potencial enganoso da publicidade”397. Sob essa perspectiva, a 

publicidade será considerada enganosa quando for capaz de induzir em erro o mais 

																																																								
393 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 114. 
394 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 122. 
395  NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança 
e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 235. 
396 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 181. 
397 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 182. 
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desinformado dentre os consumidores-padrão específicos do produto ou serviço anunciado, 

ou seja, “o anunciante deve realizar seu cálculo baseado em um consumidor sem nenhuma 

obrigação de conhecer o produto ou serviço objeto do anúncio publicitário”398. 

No mesmo sentido, LEONARDO BARIFOUSE afirma que, embora em um 

primeiro momento possa parecer discutível adotar o padrão do consumidor-alvo 

desprovido de conhecimento médios em vez do tradicional padrão do homem médio, essa 

substituição se mostra razoável no âmbito das relações de consumo na medida em que se 

coaduna com a vulnerabilidade e hipossuficiência dos consumidores e com a amplitude da 

proteção a eles conferida399. Entendimento semelhante parece ser partilhado ainda por 

HERMAN BENJAMIN, segundo o qual para fins de verificação da ilicitude da publicidade 

“considera-se não apenas o consumidor bem informado e atento, mas também aquele outro 

que seja ignorante, desinformado ou crédulo”, tudo isso levando em conta, em primeiro 

lugar, o público-alvo daquela mensagem específica, pois “uma mensagem não enganosa 

com relação a um determinado alvo pode vir a sê-lo em função de outro público”400. 

O art. 22 do Código do Consumo italiano adota o critério do consumidor 

médio” (“consumatore medio”). Adotando como parâmetro a jurisprudência italiana, 

ROSARIO FERRARA destaca que a proteção do consumidor vem sempre pautada no critério 

do homem médio (“uomo medio”), razão pela qual a enganosidade da mensagem 

publicitária e, por conseguinte, a sua potencialidade de induzir o consumidor em erro, 

serão tanto mais elevadas quanto mais o indivíduo pertença aos extratos menos 

culturalmente desenvolvidos da sociedade401. Por outro lado, aproximando-se do critério 

do consumidor típico, GIUSEPPE ROSSI aponta que os críticos da adoção consumidor médio 

como critério de valoração da ilicitude da mensagem publicitária defendem a sua 

substituição pelo parâmetro do “consumidor mais inexperiente” (“consumatore più 

sprovveduto”), aquele que mais necessita de tutela contra a astúcia publicitária e que, 

																																																								
398 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 215. 
399 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 113. 
400 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 348. 
401 FERRARA, Rosario. Contributo allo studio dela tutela del consumatore: profili pubblicistici, p. 56 (“la 
decettività del messaggio pubblicitario e, per conseguenza, la sua idoneità a trarre in inganno il 
consumatore, sarà tanto più alta quanto più l’individuo appartenga agli strati meno culturalmente attrezzati 
dela società”). 
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paradoxalmente, não a receberia caso fosse adotado outro critério para aferição da ilicitude 

da publicidade402. 

HERMAN BENJAMIN destaca a importância de aferir a ilicitude da publicidade 

de acordo com um referencial concreto, o do consumidor atingido, observando que “os 

consumidores menos aquinhoados, técnica e economicamente, merecem tutela mais estrita, 

pois uma posição social mais baixa é, quase sempre sinônimo de desproteção maior. 

Significa, por vezes, renda, nível educacional e atitude crítica inferiores, com a agravante 

de dificuldades mais acentuadas de acesso adequado às informações dos veículos de 

comunicação de massa e à própria justiça” 403 . Ou seja, como os consumidores 

economicamente hipossuficientes se encontram em situação de especial vulnerabilidade, o 

parâmetro adotado para coibir abusos publicitários deve ser o consumidor “inferior ao 

consumidor médio”. 

Além disso, eventual normalidade da prática capaz de induzir em erro os 

consumidores não afasta a sua enganosidade, pois “é irrelevante que a prática seja usual na 

categoria, isto é, o costume no mercado em lançar mão da prática não desconfigura a 

publicidade enganosa”404. A enganosidade da publicidade deve ser aferida de acordo com o 

standard dos consumidores componentes da categoria-alvo daquela mensagem 

(entendimento médio dos consumidores), e não de acordo com o standard dos 

fornecedores daquele produto ou serviço (habitualidade da prática entre os fornecedores). 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO adotou o critério do homem médio 

para afastar a enganosidade de publicidade de curso de inglês que prometia a oportunidade 

de emprego aos alunos, já que “pelas regras comuns de experiência, não há como ter como 

certa a promessa de emprego para o aluno, que não no campo da probabilidade, eis que não 

se pode deixar de considerar que, com a formação dada pelo curso, a pessoa, em tese, teria 

maiores chances no mercado de trabalho, vindo a obter uma colocação de forma mais 

rápida. Mas isso tudo ocorre no campo da probabilidade, e não da certeza de que obteria 

um emprego […] os aspectos que envolveram a contratação devem ser analisados 

																																																								
402 ROSSI, Giuseppe. La pubblicità dannosa: concorrenza sleale, “diritto a non esse ingannati”, diritti dela 
personalità, p. 53. 
403 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia Lima; e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 74. 
404 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 112. 



	

	126	 	

conforme entendimento do homem médio, que, sabidamente, não teria por certa a 

promessa de emprego nos termos contratados pela escola”405. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, por sua vez, aproximou-se 

do critério do consumidor típico ao afastar a alegação de enganosidade de publicidade de 

veículo automotor do qual não constava que o preço promocional anunciado não valia 

tanto para veículos de cor sólida quanto metalizada, o preço total e a necessidade de 

pagamento de taxa de abertura de conta em caso de pagamento por meio de financiamento, 

por entender que “[m]esmo para cidadãos menos avisados, basta a indicação do percentual 

de entrada, sobre o preço do veículo, da taxa de juros e do prazo de financiamento, para 

saber do valor final; a cor “metálica ou sólida” é de livre escolha do consumidor no ato da 

compra e venda, e a taxa de abertura de conta não diz respeito à anunciante, mas ao agente 

financiador”406. 

Ao aplicar as normas relativas à publicidade ilícita, é preciso atentar ainda para 

as características particulares do público-alvo daquela mensagem, em especial critérios 

socioculturais, tais como sexo, idade, classe econômico-social e localização geográfica, 

bem como ao veículo de comunicação utilizado para difundir a mensagem e para a 

natureza do produto ou serviço anunciado.  

Por esse motivo, “não é qualquer consumidor que pode alegar ter sido levado a 

erro pelo eventual conteúdo de uma publicidade; em verdade, se este consumidor 

																																																								
405 “ESTABELECIMENTO DE ENSINO – RESCISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - Incidência do 
Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo - Contratação de curso de autoCad, com aulas de 
inglês gratuito - Alegação de que houve falsa promessa de oportunidade de emprego pelo aluno, que deve 
vincular a contratação - Veiculação de propaganda enganosa - Afastamento - Consideração do padrão do 
homem médio, que reconheceria que a capacitação professional importaria em maior probabilidade de 
obtenção de emprego, e não em sua certeza - Redução da multa compensatória para 2% do valor do contrato 
– Afastamento - Procedência parcial da ação para decretar a rescisão do contrato - Procedência parcial da 
reconvenção – Recurso desprovido” (TJSP, 25.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1007129-06.2015.8.26.0037, Rel. 
Des. Claudio Hamilton, j. 16/06/2016). 
406  “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E 
CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA A MERECER REFORMA. PUBLICIDADE 
ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. Em relação à propaganda de automóveis, mesmo para cidadãos 
menos avisados, basta a indicação do percentual de entrada, sobre o preço do veículo, da taxa de juros e do 
prazo de financiamento, para saber do valor final; a cor “metálica ou sólida” é de livre escolha do 
consumidor no ato da compra e venda, e a taxa de abertura de conta não diz respeito à anunciante, mas ao 
agente financiador. Absolutamente irrelevante, pois, para aferir a presença de propaganda enganosa, o fato de 
não constarem tais indicações da peça publicitária. Afinal, não é de se exigir constem do anúncio publicitário 
todas as informações referentes às condições mesmas do negócio de compra e venda, a depender, por 
suposto, do aprofundamento das negociações; enganosa seria se no momento da contratação não fossem 
atendidas as condições anunciadas. No caso em tela, a informação publicitária veiculada pela apelante, sobre 
não conter falsidade, não omite dados a ponto de levar o consumidor ao erro, potencial ou efetivamente. 
Apelação provida. Unânime” (TJRS, 21.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70048885255, Rel. Des. Genaro José Baroni 
Borges, j. 25/09/2013). 
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supostamente lesado não integrar o conjunto de consumidores habituais do produto, ou 

seja, não integrar o público-alvo normal da mensagem publicitária, não poderá alegar ter 

sido enganado pela mensagem publicitária se se demonstrar que o mais desinformado dos 

consumidores habituais (ou seja, o consumidor-padrão) daquele produto não teria sido 

induzido em erro com aquela mesma publicidade”407. 

É aqui que adquire grande relevância a questão da publicidade infantil, pois 

aquilo que não é capaz de induzir em erro um adulto talvez seja capaz de induzir em erro 

uma criança408, da mesma forma como a mensagem que pode não incitar comportamento 

arriscado ao público adulto pode fazê-lo se destinada ao público infantil409. Além disso, na 

condição além de indivíduos com personalidade em formação, as crianças e os 

adolescentes são mais suscetíveis à enganosidade e à abusividade das mensagens 

publicitárias. É o que se costuma denominar “hipervulnerabilidade” assim entendida a 

condição de especial vulnerabilidade de certas categorias de consumidores410 – que vai 

além da vulnerabilidade dos consumidores em geral – e que, por esse mesmo motivo, 

merecem uma proteção diferenciada no mercado de consumo411. 

O art. 37, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor inclui entre as hipóteses 

de publicidade abusiva aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência 

da criança: com isso, “busca coibir ações promocionais que induzam a criança ao consumo 

de bens com base no uso de artifícios não éticos, e não na real necessidade”412. É o caso, 

por exemplo, dos alimentos acompanhados de brindes, que “despertam na criança o desejo 

de consumo, não do produto principal, mas do acessório (caracterizando claro 

																																																								
407 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial, 
p. 215. 
408 A publicidade do brinquedo Transformers, que mostrava um carro se transformando em robô, certamente 
não levaria um adulto a acreditar que isso realmente fosse ocorrer, mas o mesmo não se pode dizer do 
público infantil. 
409 Aqui vale a pena repetir o exemplo da mensagem do energético Red Bull mostrando que aqueles que o 
consomem adquirem asas, o que certamente não induzirá o público adulto a se comportar como se o produto 
realmente “desse asas”; enquanto a publicidade de fantasia de super-herói mostrando que aquele que a veste 
adquire superpoderes pode fazer com que o público infantil acredita nessa possibilidade, podendo induzir 
comportamento perigoso.	
410 Além da criança e do adolescente, incluem-se nessa categoria os idosos, os portadores de deficiências e os 
trabalhadores, dentre outros. 
411 DENSA, Roberta. Proteção jurídica da criança consumidora: entretenimento – classificação indicativa – 
filmes – jogos – jogos eletrônicos, p. 38. 
412 BRAMBILLA, Flávio Régio; e ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Propaganda infantil na perspectiva do 
Código de Defesa do Consumidor: um estudo interdisciplinar congregando noções de direito e marketing, in 
Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.25, n.104, mar./abr. 2016, p. 288 
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aproveitamento da dificuldade de discernimento da criança)”413, além de caracterizar ou, 

pelo menos, poder caracterizar venda casada, prática comercial vedada pelo art. 39, I, do 

Código de Defesa do Consumidor, como foi reconhecido no caso do McLanche Feliz. 

Outra espécie de nítido abuso publicitário infantil é a mensagem que direta ou 

indiretamente diferencia as crianças que têm o produto anunciado daquelas que não o têm, 

incutindo nas crianças a noção de que o pertencimento depende da aquisição daquele 

produto, induzindo o seu consumo (ex.: publicidade de tesouras do Mickey na qual uma 

criança que tinha o produto falava para outra “eu tenho, você não tem”), e aquelas que se 

utilizam da fantasia gerando uma falsa ilusão do produto em razão do discernimento 

reduzido das crianças (ex.: publicidade que mostra um boneco de super-herói voando). 

No mesmo sentido, o art. 14 do Código da Publicidade português estabelece 

restrições à publicidade dirigida a menores, que deverá sempre levar em conta a sua 

vulnerabilidade psicológica e não poderá: a) “incitar directamente os menores, explorando 

a sua inexperiência ou credulidade, a adquirir um determinado bem ou serviço”; b) “incitar 

directamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a comprarem os produtos 

ou serviços em questão”; c) “conter elementos susceptíveis de fazerem perigar a sua 

integridade física ou moral, bem como a sua saúde ou segurança, nomeadamente através de 

cenas de pornografia ou do incitamento à violência”; e d) “explorar a confiança especial 

que os menores depositam nos seus pais, tutores ou professores”. Além disso, os menores 

somente poderão ser intervenientes principais na publicidade quando existir uma relação 

direta entre eles e o produto ou serviço anunciado, para evitar que a imagem de menores 

seja utilizada apenas para atrair a atenção dos consumidores e sensibilizá-los com a graça e 

inocência das crianças414. 

Em razão da ausência de julgamento pleno e da maior suscetibilidade das 

crianças, há aqueles que defendem a proibição de qualquer publicidade dirigida ao público 

infantil. Nesse sentido, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

("CONANDA") editou a Resolução n.º 163/14, que define como abusiva toda e qualquer 

																																																								
413 BRAMBILLA, Flávio Régio; e ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Propaganda infantil na perspectiva do 
Código de Defesa do Consumidor: um estudo interdisciplinar congregando noções de direito e marketing, in 
Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.25, n.104, mar./abr. 2016, p. 294. 
414 ALMEIDA, Susana. A publicidade infanto-juvenil e o assédio pela internet, in Revista Luso-Brasileira de 
Direito do Consumo – Curitiba, v.4, n.14, jun. 2014, p. 158. 
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publicidade ou outro tipo de comunicação mercadológica direcionada ao público infantil 

com o intuito de persuadi-la ao consumo de produtos e serviços415. 

Entretanto, em que pese o dever de proteção da criança e do adolescente recaia 

não apenas sobre a família, mas também sobre o Estado e a sociedade, não parece correto 

ou proporcional vedar qualquer forma de publicidade dirigida à criança, pois, embora a 

publicidade certamente influencie sobremaneira esse público, também não se pode ignorar 

o papel dos pais na formação da personalidade e dos padrões de consumo de crianças e 

adolescentes. Esse parece ser o entendimento predominante na jurisprudência, ao menos do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, que em algumas oportunidades já rejeitou 

pretensões de proibição de veiculação de publicidade de alimentos ultraprocessados e 

refrigerantes dirigida ao público infantil, sob pena ainda de violação da livre concorrência 

e do princípio da isonomia416. 

Além disso, é preciso atentar para a distinção da publicidade dirigida a técnicos 

ou profissionais de determinadas áreas daquela dirigida à sociedade em geral417, como 

ocorre no caso da publicidade de medicamentos. Com efeito, na publicidade de 

medicamentos dirigida a profissionais da saúde, a indústria farmacêutica utiliza-se de 

diversos instrumentos para divulgar as informações comerciais e técnicas relativas aos 

medicamentos com o intuito de influenciar nas prescrições elaboradas pelos médicos, tais 

como publicações em revistas especializadas, amostras grátis, abordagem por 

“propagandistas” e brindes aos próprios médicos, como viagens ou convites para 

congressos médicos, conferindo-se maior liberdade aos fornecedores. No caso da 

publicidade dirigida diretamente aos consumidores, deve haver regulação mais restritiva, 

																																																								
415 Há projeto de decreto destinado a sustar os efeitos desse ato normativo, sob o argumento de que o 
CONANDA teria extrapolado a sua competência (Projeto de Decreto Legislativo n.º 1460/14). 
416 Nesse sentido: “AÇÃO CIVIL PUBLICA - Improcedência - Confirmação - Venda casada - Inocorrência - 
Chaveiros sem valor comercial - Estratégia de marketing voltada ao incremento das vendas - Configuração 
— Publicidade enganosa ou abusiva - Não caracterização - Crianças estão sob orientação e autoridade 
paternas - Recurso não provido” (Tribunal de Justiça de São Paulo, 7.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0149641-
18.2007.8.26.0002, Rel. Des. Sousa Lima, j. 01/12/2010); “AÇÃO CIVIL PUBLICA - Pleito ajuizado pelo 
Ministério Público em face de grande empresa fabricante de refrigerantes e sucos adoçados, com o objetivo 
de restringir a publicidade destinada às crianças e aos adolescentes, sob o fundamento de que o açúcar 
contribui para a existência de epidemia de obesidade - Sentença parcialmente procedente - Inconformismos 
da ré e de terceiros prejudicados - Publicidade de produtos contendo açúcar que não é vedada nem restrita 
pelo ordenamento legal vigente - Imposição das medidas requeridas pelo Parquet que consubstanciariam 
violação à livre concorrência e ao princípio da isonomia - Existência de inúmeras fabricantes de produtos que 
contêm açúcar - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Apelos providos” (TJSP, 6.ª Câm. Dir. Privado, 
Ap. n.º 9197805-66.2004.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 10/05/2010). 
417 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 50. 
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pois, além de o consumidor não possuir o conhecimento médico necessário para decidir o 

medicamento mas adequado para o seu tratamento, “as informações transmitidas por meio 

dos veículos de comunicação podem ser apresentadas de forma a sugerir diferentes 

conotações, resultando no conhecimento superficial do produto. Assim sendo, o anúncio 

cumprirá o seu objetivo maior, que é vender o produto, no momento em que o consumidor 

se satisfizer com as informações obtidas por meio dele, sem que realmente tenha 

conhecimento de todos os aspectos negativos que envolvem o produto anunciado, que 

certamente dele foram omitidos”418. 

Dessa forma, para reduzir potenciais danos à saúde dos consumidores, a 

legislação brasileira somente admite a divulgação direta ao consumidor dos medicamentos 

de venda livre e exige a colocação de avisos indicando a necessidade de consulta a 

profissional antes da compra, como tentativa de evitar a automedicação. Mesmo assim, a 

publicidade de medicamentos diretamente ao consumidor não deixa de oferecer riscos, 

pois, como é de sua natureza, a publicidade se concentra nos aspectos positivos do produto, 

deixando de relatar contraindicações, reações adversas e demais cuidados necessários para 

a utilização do medicamento, o que leva os consumidores a adquirir o produto sem todas as 

informações necessárias, podendo levar à caracterização de publicidade ilícita em razão da 

deficiência de julgamento do consumidor comum quanto a essas questões, bem como 

abusiva, por potencialmente colocar em risco a sua saúde. 

 

  

																																																								
418  SATO, Miriam Keiko de S. A propaganda e a publicidade de medicamentos e a informação ao 
consumidor, in Revista de Direito Sanitário – São Paulo, v.3, n.3, p. 108. 
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6. ESFERAS DE ILICITUDE DA PUBLICIDADE 

 

A publicidade ilícita pode produzir efeitos nas esferas administrativa, penal e 

civil, acarretando a imposição das correspondentes sanções ao responsável pela sua criação 

e difusão. Observe-se que essas sanções não são excludentes, podendo ser impostas ao 

responsável pela publicidade considerada ilícita, cumulativamente, sanções de caráter 

administrativo, penal e civil. 

Aliás, LÚCIA RÊGO observa que é não apenas possível, mas até mesmo 

imperioso, que as sanções penais, civis e administrativas sejam aplicadas em conjunto, sem 

que isso acarreta bis in idem, já que, além de tutelarem objetos distintos, essas sanções 

estão sujeitas a regimes jurídicos distintos”419. Ademais, a cumulação de sanções de 

naturezas distintas em caso de ilicitude da publicidade que atinja mais de uma esfera 

jurídica atende ao princípio constitucional de tutela do consumidor420, pois assegura não 

apenas a reparação integral de danos causados aos consumidores, como busca também a 

prevenção de sua ocorrência ou reiteração. 

 

6.1. Ilicitude administrativa 

 

A tutela administrativa do consumidor “cuida de dotar a Administração Pública 

de instrumento legais e administrativos para que possa melhor tutelar o cidadão-

consumidor”421, como consequência de uma conduta do fornecedor que viole as regras do 

Código de Defesa do Consumidor e de outros diplomas consumeristas e, mais 

especificamente, que veicule publicidade em desacordo com as regras pertinentes. 

De início, cumpre salientar que, uma vez verificada a ilicitude da publicidade 

na seara administrativa, “a responsabilidade do empresário pela veiculação de publicidade 

enganosa ou abusiva tem natureza objetiva [pois] a intenção que movia o fornecedor ao 

																																																								
419 RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa do consumidor: regulamentação estadual, p. 54. 
420 Cf. item 3.4. 
421 RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa do consumidor: regulamentação estadual, p. 87. 
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produzir o anuncio ilícito é totalmente irrelevante para a autoridade administrativa decidir 

pela imposição ou não da penalidade”422. 

No âmbito administrativo, o principal diploma aplicável à publicidade ilícita é 

o Decreto n.º 2.181/97, que o estabelece Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDC), além das normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do referido decreto traz praticamente as 

mesmas regras previstas no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, conceituando a 

publicidade enganosa e a abusiva e, ainda, impondo àquele que patrocina a mensagem 

publicitária o ônus de provar a sua veracidade (não-enganosidade) e correção (não-

abusividade)423. 

E, uma vez caracterizada a ilicitude da publicidade, poderão ser aplicadas ao 

responsável as penalidades administrativas previstas no rol do art. 18, caput, do Decreto n.º 

2.181/97, de forma cumulativa ou isolada, e, ainda, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza cível ou penal: i) multa; ii) apreensão do produto; iii) inutilização do produto; iv) 

cassação do registro do produto junto ao órgão competente; v) proibição de fabricação do 

produto; vi) suspensão de fornecimento de produtos ou serviços; vii) suspensão temporária 

de atividade; viii) revogação de concessão ou permissão de uso; ix) cassação de licença do 

estabelecimento ou de atividade; x) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra 

ou de atividade; xi) intervenção administrativa; xii) imposição de “contrapropaganda”. 

Trata-se do mesmo rol de penalidades administrativas estabelecido pelo art. 56 do Código 

de Defesa do Consumidor para o caso de violação de seus preceitos, cujo parágrafo único, 

																																																								
422  COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na 
interpretação do Código de Defesa do Consumidor, p. 285. 
423 Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros 
dados sobre produtos ou serviços. 
§ 1.º É enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar sobre dado essencial do produto ou 
serviço a ser colocado à disposição dos consumidores. 
§ 2.º É abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, 
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperiência da criança, 
desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas legais ou regulamentares de controle da publicidade. 
§ 3.º O ônus da prova da veracidade (não-enganosidade) e da correção (não-abusividade) da informação ou 
comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. 
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aliás, prevê expressamente a possibilidade de aplicação das sanções previstas em seus 

incisos pela autoridade administrativa424, inclusive em sede de liminar. 

O art. 19 do Decreto n.º 2.181/97 impõe ainda a pena de multa, cumulada com 

as demais sanções elencadas acima, a toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover 

publicidade enganosa ou abusiva, independentemente da aferição de dolo ou culpa do 

fornecedor. Os valores provenientes das multas administrativas serão revertidos ao Fundo 

de Direitos Difusos (FDD) ou aos fundos estaduais e municipais de proteção ao 

consumidor, conforme previsão do art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor 425 

e dos arts. 29 a 32 do Decreto n.º 2.181/97426. 

																																																								
424 Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: 
I - multa; 
II - apreensão do produto; 
III - inutilização do produto; 
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 
V - proibição de fabricação do produto; 
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 
VII - suspensão temporária de atividade; 
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 
XI - intervenção administrativa; 
XII - imposição de contrapropaganda. 
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito 
de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou 
incidente de procedimento administrativo. 
425 Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 
426 Art. 29. A multa de que trata o inciso I do art. 56 e caput do art. 57 da Lei n.º 8.078, de 1990, reverterá 
para o Fundo pertinente à pessoa jurídica de direito público que impuser a sanção, gerido pelo respectivo 
Conselho Gestor. 
Parágrafo único. As multas arrecadadas pela União e órgãos federais reverterão para o Fundo de Direitos 
Difusos de que tratam a Lei n.º 7.347, de 1985, e a Lei n.º 9.008, de 21 de março de 1995, gerido pelo 
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - CFDD. 
Art. 30. As multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de projetos relacionados com os objetivos 
da Política Nacional de Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com a 
modernização administrativa dos órgãos públicos de defesa do consumidor, após aprovação pelo respectivo 
Conselho Gestor, em cada unidade federativa. 
Art. 31. Na ausência de Fundos municipais, os recursos serão depositados no Fundo do respectivo Estado e, 
faltando este, no Fundo federal. 
Parágrafo único. O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos, Difusos poderá apreciar e 
autorizar recursos para projetos especiais de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais de defesa do 
consumidor. 
Art. 32. Na hipótese de multa aplicada pelo órgão coordenador do SNDC nos casos previstos pelo art. 15 
deste Decreto, o Conselho Federal Gestor do FDD restituirá aos fundos dos Estados envolvidos o percentual 
de até oitenta por cento do valor arrecadado. 
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Por fim, o art. 60 do Código de Defesa do Consumidor disciplina de forma 

mais pormenorizada a contrapropaganda427, que consiste na “sanção determinada pelo 

Poder Executivo, em qualquer nível, pela qual se obriga o anunciante a divulgar anúncio 

capaz de desfazer a lesão decorrente da enganosidade ou da abusividade [e] revela-se [...] a 

maneira mais eficiente de dar cumprimento à vedação da publicidade enganosa ou abusiva, 

pois possibilita a devida informação dos espectadores acerca da realidade do fornecimento, 

ou destorce o valor social”428. 

Partindo do rol de sanções administrativas previstas pelo Decreto n.º 2.181/97 

e pelo Código de Defesa do Consumidor, elas podem ser subdivididas em três espécies: i) 

sanções pecuniárias, representadas pelas multas; ii) sanções objetivas, assim entendidas 

aquelas que envolvem bens e serviços colocados no mercado de consumo (ex.: apreensão, 

inutilização, cassação do registro, proibição de fabricação, suspensão do fornecimento); e 

iii) sanções subjetivas, que se referem à atividade empresarial ou estatal dos fornecedores 

de bens ou serviços (ex.: suspensão temporária da atividade, cassação de licença do 

estabelecimento ou da atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento, obra ou 

atividade, intervenção administrativa e “contrapropaganda”)429. 

No âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o órgão público 

responsável pela apuração de ilícitos administrativos e aplicação das respectivas sanções 

na esfera federal é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (art. 3.º, 

X, do Decreto n.º 2.181/97) e, nas esferas estadual, distrital e municipal, aos órgãos de 

proteção e defesa do consumidor especificamente criados para esse fim (art. 4.º do Decreto 

n.º 2.181/97), comumente chamados de PROCONs430. Além de sua atuação na esfera 

																																																								
427 Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. 
§ 1.º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 2.° (Vetado) 
§ 3.° (Vetado) 
428 COELHO, Fabio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 281. 
429 RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa do consumidor: regulamentação estadual, p. 89 e 90. 
430 Em São Paulo, o Decreto n.º 7.890/78 criou o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e a lei 
estadual n.º 1.903/78 criou a Procuradoria de Defesa do Consumidor (PROCON), posteriormente 
transformada em Fundação. 
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administrativa, os PROCONs possuem legitimidade para propor ações coletivas em tutela 

dos direitos dos consumidores431. 

Além das sanções previstas no ordenamento jurídico, importante instrumento 

para a prevenção e a reparação de danos causados aos consumidores, inclusive decorrentes 

de publicidade ilícita, é o compromisso de ajustamento de conduta, cujo conteúdo “exerce 

uma função pedagógica de grande relevância, desempenha um papel preventivo, no âmbito 

dos interesses coletivos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e, além de dar 

segurança e amparo aos jurisdicionados, dá eficácia à norma jurídica, evitando assim o 

cometimento de ilícitos e abusos, pelos fornecedores, proteção esta pela via difusa e 

coletiva, nas relações de consumo”432. Por meio do compromisso de ajustamento de 

conduta – instrumento de tutela dos interesses da coletividade previsto no art. 113 do 

Código de Defesa do Consumidor, no art. 5.º, § 6.º, da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública) e, ainda, no art. 6.º do Decreto n.º 2.181/97, e ao qual se atribui a natureza jurídica 

de título executivo extrajudicial –, o fornecedor se compromete a adotar ou deixar de 

adotar certas condutas, sob pena de incidência de multa de caráter administrativo. 

Observe-se que, a despeito de sua relevância, as sanções aplicadas pelo 

CONAR, que são aquelas elencadas no art. 50 do CBAP433, não possuem natureza 

administrativa, por não se tratar de órgão da Administração Pública direta ou indireta, mas 

sim de entidade privada integrante do sistema de autorregulamentação publicitária434. 

 

6.2. Ilicitude penal 

 

																																																								
431 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. Estrutura orgânica do controle da publicidade de consumo, in NERY 
JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito 
do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 1087. Sobre as ações coletivas para tutela dos direitos 
dos consumidores, cf. item 7.3.4. 
432 RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa do consumidor: regulamentação estadual, p. 117. 
433 Artigo 50 
Os infratores das normas estabelecidas neste Código e seus anexos estarão sujeitos às seguintes penalidades: 
a. advertência; 
b. recomendação de alteração ou correção do Anúncio; 
c. recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; 
d. divulgação da posição do CONAR com relação ao Anunciante, à Agência e ao Veículo, através de 
Veículos de comunicação, em face do não acatamento das medidas e providências preconizadas. 
434 Sobre a atuação do CONAR, cf. item 2.1. 
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Mesmo antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, alguns 

dispositivos esparsos do ordenamento jurídico brasileiro já tipificavam penalmente certas 

formas de publicidade, como, por exemplo, aquela referente a incorporações imobiliárias 

(art. 65 da Lei n.º 4.591/64), loteamentos (art. 55, III, da Lei n.º 6.766/79) ou infrações 

contra a economia popular (art. 3.º, VII, da Lei n.º 1.521/51)435. Não havia, no entanto, um 

tipo penal geral de publicidade enganosa ou abusiva, aplicável a qualquer forma de 

atividade econômica, já que os tipos penais previstos em leis especiais se aplicam apenas 

às atividades nelas disciplinadas. 

Para preencher essa lacuna, o Título II do Código de Defesa do Consumidor 

(“Das Infrações Penais”) trouxe tipos penais aplicáveis a qualquer modalidade de 

publicidade, em seus artigos 66 a 69436, que tutelam especialmente os princípios da 

veracidade e da transparência da fundamentação. 

Os crimes publicitários trazidos pelos Código de Defesa do Consumidor são 

crimes meramente formais, pois não se exige que o consumidor seja efetivamente induzido 

em erro ou, ainda, sofra um prejuízo efetivo, consumando-se com a mera conduta de 

veicular publicidade enganosa ou abusiva ou de deixar de organizar os dados que dão 

suporte à publicidade437. 

A Lei de Economia Popular (Lei n.º 8.137/90) também traz, em seu art. 7.º, 

VII, crime relativo à publicidade, que se consuma caso o fornecedor induza em erro o 

consumidor ou usuário em erro sobre a natureza ou qualidade de bem ou serviço438. Trata-

																																																								
435 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, 7ª ed., p. 639. 
436  Art. 66. 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. 
§ 1.º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 
§ 2.º Se o crime é culposo; 
Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 
Art. 67. 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). 
Art. 68. 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. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: 
Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 
437 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na 
interpretação do Código de Defesa do Consumidor, p. 288. 
438 Art. 7.º Constitui crime contra as relações de consumo [...] 
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se, nesse caso, de crime material, pois o tipo penal exige que o consumidor ou usuário seja 

efetivamente induzido a erro em razão da informação falsa ou enganosa sobre o produto ou 

serviço anunciado. 

Feitas tais breves considerações, cumpre observar que, embora certamente 

constitua instrumento relevante para coibir a veiculação de publicidade ilícita, “a sanção 

penal, em matéria de ilícitos publicitários, nem sempre surte os efeitos desejados, 

especialmente porque não tem o condão de, por si só, retornar o mercado ao seu status quo 

ante”439, tornando imprescindível a aplicação cumulativa de penalidades de natureza 

administrativa ou civil para assegurar a efetiva reparação dos danos delas oriundos. 

 

6.3. Ilicitude civil 

 

Embora o caput e os parágrafos do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor 

se limitem a identificar as hipóteses de publicidade ilícita, sem, contudo, prever a 

imposição de qualquer sanção civil àqueles por ela responsáveis440, a ocorrência da 

ilicitude da publicidade, em qualquer de suas modalidades, acarreta o dever de reparação 

de eventuais danos por ela causados aos consumidores, sejam esses materiais ou morais, 

individuais ou coletivos. 

Com efeito, a proteção do consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva 

é assegurada pelo art. 6.º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu inciso VI, 

reconhece ainda o direito do consumidor à “efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

Feitas essa breves considerações, a responsabilidade civil decorrente da 

publicidade ilícita será melhor analisada a seguir. 

 

  
																																																																																																																																																																								
VII – induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 
natureza, qualidade de bem ou serviço, ou utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou 
divulgação publicitária. 
439 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, 7ª ed., p. 280. 
440 O § 4.º do art. 37 do CDC disciplinava expressamente as sanções aplicáveis em caso de ilicitude da 
publicidade, mas o dispositivo foi vetado. 
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7. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PUBLICIDADE ILÍCITA 

 

A publicidade ilícita, como visto, pode afetar negativamente a esfera jurídica 

de terceiros e, em especial, dos consumidores, ensejando a responsabilização do 

fornecedor por ela responsável com vistas não apenas à reparação dos danos efetivamente 

causados a terceiros, como também à prevenção de sua reiteração ou até mesmo, caso 

possível, de sua própria ocorrência. 

O art. 37, § 4.º, do CDC, previa expressamente a responsabilidade objetiva do 

fornecedor em caso de publicidade ilícita e as consequências a que ele estava sujeito: 

“[q]uando o fornecedor de produtos ou serviços se utilizar de publicidade enganosa ou 

abusiva, o consumidor poderá pleitear indenização por danos sofridos, bem como a 

abstenção da prática do ato, sob pena de execução específica, para o caso de 

inadimplemento, sem prejuízo da sanção pecuniária cabível e de contrapropaganda, que 

pode ser imposta administrativa ou judicialmente ”. 

Em razão do veto presidencial ao referido dispositivo, não rejeitado pelo 

Congresso, surgiram dúvidas quanto à natureza da responsabilidade civil do fornecedor – 

que sob a ótica do fenômeno em estudo pode ser melhor compreendido como anunciante – 

e dos demais agentes envolvidos na atividade publicitária, desde a sua concepção até a 

difusão final aos consumidores, bem como das possíveis consequências civis dessa 

ilicitude no âmbito das relações de consumo, que serão estudadas a seguir. 

 

7.1. Responsabilidade dos agentes envolvidos na publicidade ilícita 

 

São sujeitos ativos da publicidade o anunciante (pessoa física ou jurídica 

interessada em oferecer produtos e serviços), a agência de publicidade (pessoa física ou 

jurídica contratada pelo anunciante para produzir a mensagem publicitária) e o veículo 

(pessoa física ou jurídica que fornece ao anunciante o meio pelo qual a mensagem 

publicitária será transmitida)441; o agente passivo, por sua vez, é o destinatário da 

																																																								
441 Nesse sentido, JEAN CALAIS-AULOY aponta como sujeitos da publicidade o anunciante, que visa a atingir 
os consumidores, a agência contratada pelo anunciante para elaborar uma mensagem e o suporte (veículo), 
que transmite a mensagem ao público (CALAIS-AULOY, Jean. Droit de la consommation, p. 205). 
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mensagem publicitária (pessoas sujeitas a tomar conhecimento do anúncio, ou seja, toda 

uma coletividade indeterminada)442. 

A delimitação do agente passivo da publicidade não suscita grandes 

questionamentos, devendo prevalecer o conceito de consumidor estabelecido pelo Capítulo 

V do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre as práticas comerciais, em seu art. 

29, segundo o qual “equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou 

não, expostas às práticas nele previstas”. Assim sendo, “são consumidores-espectadores da 

publicidade todas as pessoas da coletividade, os chamados consumidores em potencial – 

público para quem o reclame é dirigido –, e não somente aquelas pessoas que efetivamente 

consomem o produto objeto da peça publicitária”443. É essa amplitude do conceito de 

consumidor da publicidade que enseja o seu tratamento como direito difuso e coletivo, e 

não apenas direito individual dos consumidores do produto ou serviço anunciado444. 

Por outro lado, a diversidade de sujeitos ativos da publicidade, os chamados 

agentes envolvidos na publicidade, cujas atividades e cujo proveito na atividade 

publicitária são muitos distintos, impede a imediata compreensão de quem poderá ser 

considerado fornecedor para fins de responsabilização civil pela publicidade ilícita, por 

meio do simples recurso à responsabilidade objetiva do fornecedor. É necessário, portanto, 

distinguir a posição jurídica dos diversos sujeitos ativos da publicidade, para fins de 

precisar a natureza e a extensão responsabilidade civil de cada um deles em caso de 

ilicitude da publicidade. 

O art. 30 do Código da Publicidade português, ao contrário do Código de 

Defesa do Consumidor brasileiro, traz expressamente a responsabilidade solidária dos 

anunciantes, profissionais, agências de publicidade, quaisquer outras entidades que 

exerçam a atividade publicitária e dos titulares dos suportes publicitários utilizados ou seus 

respectivos concessionários pelos danos advindos da publicidade ilícita445. O art. 36 do 

																																																								
442 MORAES, Renata Gomes de. O consumidor ante a publicidade ilícita, in Revista do Instituto de Pesquisas 
e Estudos – Bauru, n.41, set./dez. 2004, p. 383. 
443 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
405. 
444 Acerca dos danos coletivos advindos da publicidade, cf. item 7.3.3. 
445 Artigo 30.º 
Responsabilidade civil 
1 - Os anunciantes, os profissionais, as agências de publicidade e quaisquer outras entidades que exerçam a 
actividade publicitária, bem como os titulares dos suportes publicitários utilizados ou os respectivos 
concessionários, respondem civil e solidariamente, nos termos gerais, pelos prejuízos causados a terceiros em 
resultado da difusão de mensagens publicitárias ilícitas. 
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mesmo diploma legal, por sua vez, sujeita às sanções nele previstas as mesmas pessoas 

indicadas no art. 30, acrescentando ainda “qualquer outro interveniente na emissão da 

mensagem publicitária”446. 

 

7.1.1. Anunciantes 

 

A despeito do veto (mantido pelo Congresso) ao art. 37, § 4.º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que atribuía ao fornecedor promovente de publicidade enganosa 

ou abusiva o dever de promover a sua reparação sem nenhuma consideração acerca de 

culpa, a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela reparação dos danos causados 

pela publicidade ilícita é incontestável, pois decorre de interpretação sistemática do Código 

de Defesa do Consumidor. Ora, se os dispositivos que versam sobre a publicidade ilícita 

não aludem à culpa do fornecedor como pressuposto para a sua responsabilidade civil, não 

se poderia interpretar esses dispositivos de forma a incluir no ordenamento hipótese 

excepcional de responsabilidade subjetiva do fornecedor, já que o Código de Defesa do 

Consumidor é pautado pelas diretrizes da responsabilização objetiva do fornecedor e da 

reparação integral dos danos causados aos consumidores447. 

A responsabilidade civil do fornecedor por danos oriundos de publicidade 

ilícita é, portanto, objetiva, até mesmo porque “[a] desconformidade da publicidade é em 

tudo igual àquela pertinente à qualidade ou quantidade dos bens de consumo. Naquela, há 

uma falha, totalmente imputável ao anunciante e seus agentes (agência e veículo), por 

inteiro equiparável a um defeito no processo de fabricação do produto ou prestação do 

serviço, só que concretizado em outro nível, o da comercialização”448. 

																																																								
446 Artigo 36.º 
Responsabilidade pela contra-ordenação 
São punidos como agentes das contra-ordenações previstas no presente diploma o anunciante, o profissional, 
a agência de publicidade ou qualquer outra entidade que exerça a actividade publicitária, o titular do suporte 
publicitário ou o respectivo concessionário, bem como qualquer outro interveniente na emissão da mensagem 
publicitária. 
447 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 310. No mesmo sentido, cf. COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de 
Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção 
da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 183; PASQUALOTTO, Adalberto. Os 
efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, p. 170. 
448 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor, 2.ª ed., p. 189. 
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Sob a perspectiva do fenômeno publicitário, o fornecedor pode ser melhor 

entendido como anunciante, ou seja, “a pessoa, física ou jurídica, interessada em 

promover, por meio da publicidade, a venda de seus produtos ou serviços”449. Essa 

categoria abrange tanto o anunciante direto, ou seja, “aquele que paga e dirige a preparação 

e veiculação do anúncio” (ex.: fabricante do produto ou prestador de serviços), quanto o 

anunciante indireto, assim considerado “aquele que se aproveita do anúncio de terceiro (o 

comerciante, por exemplo, em relação ao anúncio do fabricante)”, atuando como 

representante do anunciante direto ou utilizando em seu próprio estabelecimento a 

mensagem publicitária ilícita. Tanto o anunciante direto quanto o indireto podem ser 

responsabilizados pelos danos causados aos consumidores450. 

Com efeito, o comerciante que se vale da publicidade elaborada pelo fabricante 

ou prestador de serviços para impulsionar para a comercialização de seus produtos ou 

serviços assume responsabilidade pelo seu conteúdo perante o consumidor, devendo 

responder por eventual ilicitude. Esse entendimento coaduna-se com a teoria do risco e 

com o princípio da confiança, já que, nesse caso, o comerciante aproveita a publicidade 

elaborada por outrem para incrementar a sua própria atividade comercial e cria legítima 

expectativa de seu cumprimento no consumidor. 

Sob esse aspecto, o comerciante que emprega a publicidade elaborada por 

outrem em proveito de sua própria atividade sem dúvida concorre para a eventual 

ocorrência de dano aos consumidores e deve responder solidariamente pela sua reparação, 

nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, essa 

conclusão pode ser extraída de uma interpretação extensiva do art. 30 do Código de Defesa 

do Consumidor, segundo o qual a publicidade obriga não apenas o fornecedor que a fizer 

veicular (anunciante direto), mas também aquele que dela se utilizar (anunciante indireto). 

No mesmo sentido, ADALBERTO PASQUALOTTO aponta que o comerciante que 

se utiliza de publicidade alheia, com a exposição da peça publicitária em estabelecimento 

comercial que vende aquele produto ou fornece aquele serviço (ex.: cartaz), “torna-se 

																																																								
449 LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São 
Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 155. 
450 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor, p. 186. 
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sujeito passivo da oferta que eventualmente contenha” 451 , podendo também ser 

solidariamente responsabilizado pelos danos ocasionados por aquela mensagem452. 

CLAUDIA LIMA MARQUES igualmente reconhece a responsabilidade objetiva do 

comerciante que se vale indiretamente de publicidade veiculada pelo fornecedor, embora 

entenda que essa responsabilidade não está fundada na noção de oferta publicitária, mas 

sim no regime de vícios de informação e de adequação do produto (art. 18 e seguintes do 

CDC): “[u]ma vez que o art. 18 do CDC responsabiliza todos os fornecedores pelo vício 

de qualidade do produto, responsabilizando-os também pela disparidade entre as 

informações prestadas em mensagem publicitária e a realidade, também o comerciante 

pode ser obrigado a rescindir o contrato em virtude da nova noção de vício do produto”453. 

Ocorre que essa solução acaba por limitar a responsabilidade do comerciante à hipótese em 

que o produto ou serviço não apresentasse as características anunciadas, o que acabaria por 

afastar a responsabilidade do comerciante por outras hipóteses de enganosidade (ex.: 

preço, condições de pagamento, etc.), que pedem a aplicação do princípio da vinculação da 

oferta, sem dúvida extensível ao comerciante que se vale de publicidade elaborada pelo 

fornecedor, sob pena de retirar-lhe a aplicabilidade. Tal argumentação também excluiria da 

responsabilidade do comerciante eventuais danos ocasionados por abusividade da 

mensagem publicitária elaborada pelo fornecedor e por ele empregada para o desempenho 

de suas atividades, o que não pode prevalecer. 

Por outro lado, se o comerciante não aproveitar a publicidade elaborada pelo 

fabricante ou prestador de serviços para incrementar suas atividades comerciais, não terá 

relação alguma com a mensagem além do simples fato de comercializar o mesmo produto 

o serviço anunciado, de modo que não poderá ser responsabilizado pelas informações nela 

contidas. Isso porque, nesse caso, ele não atua como anunciante indireto e não corrobora o 

conteúdo da mensagem publicitária elaborada por outrem, de modo que, caso ela resulte 

em dano aos consumidores, o comerciante não terá concorrido para a sua ocorrência. 

																																																								
451 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 102. 
452 Cf. ainda BORTOWSKI, Marco Aurélio Moreira. A carga probatória segundo a doutrina e o Código de 
Defesa do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.7, jul./set. 1993, p. 113: “[o] 
fornecedor, no sentido estrito da expressão e não no conceito do Código [de Defesa do Consumidor], ou mais 
precisamente o comerciante, responde nas hipóteses do art. 13 do Código [de Defesa do Consumidor] e se 
aderir expressamente a publicidade enganosa e abusiva, tal como na situação de colocação da aludida 
publicidade em seu estabelecimento, responderá solidariamente por força do art. 7.º, parágrafo único, 
aplicando-se-lhe também o art. 38, pois, neste hipótese, patrocina esta”. 
453 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 314 e 315. 
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Especificamente no caso de publicidade enganosa, CRISTINA CANTÚ PRATES 

defende que “tanto os produtores, montadores, criadores, construtores, importadores, 

distribuidores e comerciantes são responsáveis para indenizar o consumidor pelos danos 

decorrentes da disparidade da mensagem publicitária de forma solidária”454. Ocorre que, 

conforme explicitado acima, se o comerciante e os demais sujeitos acima indicados não 

aproveitarem a mensagem publicitária elaborada pelo fabricante ou prestador de serviços 

para incrementar sua atividade, não terão concorrido para a produção do dano e, portanto, 

não poderão ser responsabilizados por eventuais danos causados a ela pelos consumidores. 

Se, contudo, apesar de não se utilizarem diretamente da publicidade elaborada por outrem, 

eles confirmarem as características inverídicas anunciadas ao consumidor no momento da 

celebração do contrato, deverão responder pelos danos daí advindos. Entretanto, tratar-se-á 

de responsabilidade por vício do produto em razão de violação do dever de informar, nos 

termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, e não propriamente de ilicitude da 

publicidade455. 

A responsabilização do comerciante pela publicidade ilícita não é questão 

pacífica na jurisprudência, havendo julgamentos conflitantes no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

SÃO PAULO sobre o tema. Esse tribunal já entendeu que somente o fabricante e o 

anunciante poderiam ser responsabilizados pela publicidade enganosa, mas não o 

comerciante que somente afixou cartaz em suas dependências, já que ele não se beneficia 

diretamente da publicidade ilícita veiculada456. Respeitado o entendimento exarado no 

acórdão, não se pode ignorar que o comerciante, nesse caso, se beneficiou da força 

persuasiva da publicidade ilícita, ainda que não tenha sido o responsável pela sua 

elaboração. Outrossim, especificamente na hipótese de enganosidade, é o próprio 

comerciante que será diretamente vinculado aos termos da oferta por ele veiculada, não 

havendo que cogitar de sua irresponsabilidade por eventual ilicitude. 

																																																								
454 PRATES, Cristina Cantú. Publicidade da internet: consequências jurídicas, p. 132. 
455 Sobre a distinção, cf. item 5.1.2. 
456 “AGRAVOS RETIDOS - Interposição contra decisão que afastou preliminares de inépcia da inicial e 
decadência - Questões examinadas de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau e rejeitadas - 
Recursos não providos PROCESSUAL CIVIL - Ilegitimidade passiva - Caracterização - Publicidade 
enganosa - responsabilidade do fabricante, não do comerciante - Preliminar acolhida. PROCESSUAL CIVIL 
- Cerceamento de defesa - Prova desconsiderada - Inocorrência - Prova apreciada em seu conjunto - 
Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO - Tampinhas premiadas - Cartaz afixado por funcionário de 
distribuidora - Aparência de premiação dos recorridos - Comemoração - Despesas - Frustração - Tampinhas 
não premiadas - Responsabilidade do fabricante - Código de Defesa do Consumidor - Valor da indenização 
compatível com as circunstâncias do caso - Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade do 
comerciante - Recurso da apelante Pepsi não provido e recurso da apelante Pilila provido” (TJSP, 8.ª Câm. 
Dir. Privado-A, Ap. n.º 9106846-54.2001.8.26.0000, Rel. Des. José Antonio Siqueira Nunes de Faria, j. 
20/03/2007). 
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Mais recentemente, contudo, o mesmo tribunal passou a reconhecer a 

responsabilidade da revendedora de veículo automotor por publicidade enganosa do 

veículo adquirido pelo consumidor em relação à potência do motor, não apenas no caso de 

a mensagem ter sido elaborada e divulgada por ela, hipótese na qual ela atua como 

anunciante direta457, mas também na hipótese de a publicidade ter sido veiculada pela 

própria marca, hipótese na qual ela atuaria apenas como anunciante indireta, beneficiando-

se da publicidade veiculada pela montadora e integrando a cadeia de fornecimento do 

produto458. 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA também já afirmou haver responsabilidade 

solidária entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e aqueles que dela se valem na 

comercialização de seu produto459 (ou serviço), que é precisamente o caso do comerciante 

																																																								
457 “COMPRA E VENDA VEÍCULO - PROPAGANDA ENGANOSA – ART. 37, § 1.º, DO CPC 
CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZAÇÃO 
COMPENSAÇÃO ARBITRAMENTO OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ NÃO 
CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO APELO 
PARCIALMENTEE PROVIDO. I- A venda realizada por meio de propaganda enganosa, com entrega de 
veículo com componente inferior àquele indicado nas campanhas publicitárias e na oferta ao autor, 
notadamente no que se refere à motorização e sua potência, é fator que traz ao consumidor dano imaterial 
compensável; II- O arbitramento da compensação por dano imaterial deve se pautar pelos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, o que para que se evite enriquecimento sem causa, indica seja eleita em 
R$15.000,00; III- Arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no art. 85, § 2.º, do 
CPC, de rigor a sua manutenção (TJSP, 31.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0123154-32.2012.8.26.0100, Rel. 
Des. Paulo Ayrosa, j. 04/09/2018). 
458 “COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VEÍCULO 
ESPORTIVO. POTÊNCIA DO MOTOR INFERIOR À ANUNCIADA. 1. Se a sentença está 
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. O consumidor pode demandar quaisquer dos integrantes 
da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código 
de Defesa do Consumidor. 3. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou 
extintivos do direito do autor. 4. Se o produto adquirido possui potência do motor, que é qualidade essencial 
do bem por se tratar de veículo com característica esportiva, substancialmente inferior ao registrado 
oficialmente e divulgado por meio de publicidade, de rigor o abatimento do preço pago pelo consumidor. 
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85 § 11 do 
CPC” (TJSP, 37.ª Câm. Extr. Dir. Privado, Ap. n.º 1022551-92.2016.8.26.0002, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 
17/10/2017). 
459 “Processual Civil. Civil. Recurso Especial. Prequestionamento. Publicidade enganosa por omissão. 
Aquisição de refrigerantes com tampinhas premiáveis. Defeitos de impressão. Informação não divulgada. 
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dissídio jurisprudencial. Comprovação. Omissão. 
Inexistência. Embargos de declaração. Responsabilidade solidária por publicidade enganosa. Reexame fático-
probatório. – O Recurso Especial carece do necessário prequestionamento quando o aresto recorrido não 
versa sobre a questão federal suscitada. - Há relação de consumo entre o adquirente de refrigerante cujas 
tampinhas contém impressões gráficas que dão direito a concorrer a prêmios e o fornecedor do produto. A 
ausência de informação sobre a existência de tampinhas com defeito na impressão, capaz de retirar o direito 
ao prêmio, configura-se como publicidade enganosa por omissão, regida pelo Código de Defesa do 
Consumidor. - A comprovação do dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os julgados tidos 
como divergentes e a similitude fática entre os casos confrontados. - Inexiste omissão a ser suprida por meio 
de embargos de declaração quando o órgão julgador pronuncia-se sobre toda a questão posta à desate, de 
maneira fundamentada.- É solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os 
que dela se aproveitam, na comercialização de seu produto. - É inviável o reexame fático-probatório em sede 
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que afixa a mensagem elaborada pelo fabricante ou prestador de serviços em seu 

estabelecimento com o intuito de incrementar a sua atividade comercial. 

Nesse mesmo sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

condenou estabelecimento comercial que aderiu à campanha publicitária “Liquida Porto 

Alegre”, mas continuou cobrando os mesmos preços anteriores à publicidade, ao 

pagamento de indenização pelo dano moral coletivo ocasionado, esclarecendo ainda que 

“[a] apelada não pode eximir-se da responsabilidade pelo danos aos direitos difusos dos 

consumidores, alegando não ter sido ela a idealizadora da campanha nem a estipuladora 

das regras, já que pelo CDC a responsabilidade é solidária, conforme o § único do art. 7.º, 

§ 1.º do art. 25 e art. 34 deste diploma legal”460. 

A responsabilidade dos anunciantes direto e indireto será de natureza objetiva, 

“pois não depende da análise da sua conduta, bastando verificar se está presente algum tipo 

de proibição cominado na lei”: i) na publicidade enganosa, “a indução em erro é verificada 

objetivamente no consumidor iludido pela mensagem. Não se leva em conta a intenção de 

enganar [...]”; ii) na publicidade abusiva, “igualmente não se cogita da intenção de ofender 

ou da diligência para não fazê-lo”461, bastando a verificação da abusividade para que o 

																																																																																																																																																																								
de Recurso Especial. Recursos Especiais conhecidos parcialmente e não providos” ((STJ, Terceira Turma, 
REsp. n.º 327.257/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.22/06/2004). 
460  “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA DURANTE A CAMPANHA 
‘LIQUIDA PORTO ALEGRE’ DE FEVEREIRO DE 1997. CONDENAÇÃO À VEICULAÇÃO DE 
CONTRAPROPAGANDA (ART. 56, XII - CDC) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO FUNDO 
DE RESTITUIÇÃO DE BENS LESADOS (ART. 13 - LEI N. 7347/85). PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 
DECISÃO ESCORREITA. NÃO-PROVIMENTO. CARACTERIZA-SE PROPAGANDA ENGANOSA A 
PRÁTICA, POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA ‘LIQUIDA 
PORTO ALEGRE’ DE FEVEREIRO DE 1997, DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ANUNCIANDO 
MERCADORIAS, CUJOS PREÇOS ESTAVAM IGUAIS E, NO CASO DE ALGUNS PRODUTOS, ATÉ 
SUPERIORES AOS PRATICADOS ANTERIORMENTE À REFERIDA CAMPANHA, JÁ QUE 
CONSUMIDORES FORAM ENGANADOS, NA MEDIDA EM QUE, ATRAÍDOS PELA GRANDE 
PUBLICIDADE DO EVENTO LIQUIDATÓRIO, DIRIGIRAM-SE AO ESTABELECIMENTO, 
PENSANDO ENCONTRAR PRODUTOS À VENDA COM PREÇOS MAIS BAIXOS, NO QUE FORAM 
NEGATIVAMENTE SURPREENDIDOS. EM ASSIM AGINDO, INFRINGIU, O ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO SEU ART. 37 E CORRELATOS, 
SENDO CONDENADO A VEICULAR CONTRAPROPAGANDA E A PAGAR INDENIZAÇÃO AO 
FUNDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS LESADOS, DE ACORDO COM O ART. 13 DA LEI N. 7347/85. 
APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (TJRS, 4.º Câm. Cível, Ap. n.º 598498970, Rel. Des. Wellington Pacheco 
Barros, j. 17/02/1999). 
461 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor 
169 e seguintes. No mesmo sentido, cf. SILVA, Regina Beatriz Tavavres da; e POLETTO, Carlos Eduardo 
Minozzo. Responsabilidade civil pela publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). 
Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 433: “o Código de Defesa do Consumidor adotou como 
regra o fundamento da responsabilidade do fornecedor-anunciante, ou seja, o consumidor não terá de 
demonstrar a sua vontade de causar dano (dolo) ou a sua atuação negligente, imprudente ou imperita (culpa 
em sentido estrito), pois basta a comprovação da causalidade entre a ação lesiva (simples veiculação do 
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fornecedor seja responsável pela reparação dos danos dela resultantes, sejam esses 

materiais ou morais, individuais ou coletivos462. 

ADALBERTO PASQUALOTTO aponta, contudo, uma hipótese de responsabilidade 

subjetiva do anunciante: “na hipótese de equívoco do anúncio, devidamente retificado pelo 

mesmo meio de divulgação da mensagem original”, mas que por algum motivo não chegou 

ao conhecimento do consumidor463, já que nesse caso o fornecedor se desobrigou do 

cumprimento da publicidade em razão da veiculação da mensagem corretiva; porém, 

perdurando a boa-fé do consumidor, este deverá indenizar os gastos suportados por aquele 

para deslocar-se até o estabelecimento do anunciante para buscar a aquisição do produto ou 

serviço anunciado, com fundamento na culpa in contrahendo464. 

 

7.1.2. Agências de publicidade 

 

A agência de publicidade é “o prestador de serviços ao anunciante, com o fim 

de promover produto ou serviço, junto aos consumidores, através da definição de 

estratégias publicitárias”465. A sua responsabilização pelos danos advindos de publicidade 

ilícita é controvertida, pois os consumidores expostos a eventual publicidade ilícita não 

têm qualquer relação ou contato com a agência de publicidade responsável por sua 

elaboração e que esta não se beneficia diretamente da publicidade – como os anunciantes 

diretos e indiretos 466  –, exercendo atividade remunerada destinada tão somente à 

elaboração da mensagem publicitária do produto ou serviço, e não ao seu fornecimento aos 

consumidores467. Além disso, a atuação das agências de publicidade tem seus contornos 

																																																																																																																																																																								
anúncio ilícito) e o dano, que é presumido, para nascer o dever legal de indenização ao consumidor 
individual e aos consumidores (coletividade)”. 
462 Cf. itens 7.3.2 e 7.3.3. 
463 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 175. 
464 Observe-se que, apesar do nome (culpa in contrahendo), não se trata verdadeiramente de responsabilidade 
por culpa, o que implicaria a sua natureza necessariamente subjetiva, mas sim de hipótese de 
responsabilidade pré-contratual, que, da mesma forma que a contratual, pode ser de natureza subjetiva ou 
objetiva. No caso do anunciante, a responsabilidade pré-contratual, da mesma forma que a contratual, será de 
natureza objetiva. Sobre os limites da vinculação contatual pela publicidade, cf. item 7.3.1. 
465 LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São 
Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 155. 
466 Cf. item 7.1.1. 
467 A responsabilidade do profissional liberal da área publicitária será analisada no item 7.1.4. 
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estipulados pelo briefing elaborado pelo anunciante acerca do produto ou serviço 

anunciado468, limitando a sua liberdade de atuação. 

Por esse motivo, JOAQUIM MANHÃES MOREIRA entende que “[a] 

responsabilidade por fazer com que a propaganda atenda aos princípios éticos é sempre da 

empresa que arca com seus custos e que se beneficiará dos resultados. Este encargo é 

indelegável para as agências de publicidade sob as perspectivas ética, legal e moral”469, de 

modo que as agências de publicidade não poderiam ser responsabilizadas por eventuais 

danos ocasionados aos consumidores. 

No mesmo sentido, FABIO ULHÔA COELHO entende que “a agência de 

propaganda não tem responsabilidade civil ou administrativa pela concepção, produção ou 

intermediação na veiculação de publicidade enganosa ou abusiva pertinente a fornecimento 

alheio. As repercussões a nível civil e administrativo envolvem unicamente o empresário 

anunciante. Ele é quem define os objetivos e alguns dos contornos básicos da publicidade 

ao elaborar o briefing, e, em última instância, aprova a proposta de campanha e os filmes, 

anúncios e peças publicitárias correspondentes. Nada é feito pela agência de propaganda 

sem o conhecimento, a orientação e a aprovação do anunciante, que por tudo assume 

integral responsabilidade. Por essa razão, o Código de Defesa do Consumidor não prevê 

qualquer responsabilidade da agência, no tocante à indenização por perdas e danos e à 

produção e veiculação do anúncio corretivo, quando a publicidade de seu contratante é 

considerada enganosa ou abusiva”470. 

Não se pode ignorar, entretanto, que são as agências de publicidade que 

elaboram o conteúdo eventualmente enganoso ou abusivo da mensagem, ainda que sob o 

																																																								
468 Acerca da função do briefing, HERMAN BENJAMIN aponta que por meio dele “o anunciante dá à agência os 
elementos informativos mínimos sobre o produto ou serviço e sobre suas expectativas. Essa massa de 
informações pode ser dividida em duas grandes categorias: a) elementos descritivos e explicativos, tanto 
sobre o produto ou serviço como também sobre seu mercado; b) elementos descritivos do modo de atuação 
da empresa, dos seus objetivos e estratégias” (GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa 
do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, v. I, p. 327). 
469 MOREIRA, Joaquim Manhães. A ética empresarial no Brasil, p. 52, apud MORAES, Renata Gomes de. O 
consumidor ante a publicidade ilícita, in Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Bauru, n.41, set./dez. 
2004, p. 388. 
470 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 291. No mesmo sentido, cf. ainda ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. 
Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, in 
MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas 
comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 45; e DOMINGUES, Caio A. Publicidade enganosa e 
abusiva, in NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: 
indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 1026. 
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comando e aprovação do anunciante. Nesse sentido, CARLOS ALBERTO BITTAR explica que 

“no campo publicitário, as obras correspondentes nascem [...] sob a iniciativa da agência, 

que a cria e a elabora”471, ainda que exista estreita colaboração entre a agência e o 

anunciante. Ou seja, embora o anunciante participe da elaboração da mensagem 

publicitária fornecendo as informações necessárias acerca do produto ou serviço 

anunciado, definindo parâmetros para a atividade publicitária – inclusive com eventual 

intercâmbio de ideias ou mesmo modificação do conteúdo da mensagem – e aprovando a 

mensagem final elaborada, é a agência de publicidade que exerce a atividade criativa e a 

realiza concretamente. 

Com efeito, as agências de publicidade “participam ativamente do processo de 

criação e execução da mensagem publicitária. Para elaboração da campanha, aprofundam-

se nas especificidades do produto e seu público-alvo, de modo a dar maior efetividade aos 

resultados mercadológicos esperados” e assim, “por estarem diretamente envolvidos com o 

produto ou serviço e por darem vida e forma à publicidade, são as agências, ao lado do 

fornecedor-anunciante, também responsáveis objetiva e solidariamente pelos anúncios 

ilícitos”472. Por tais motivos, as agências devem responder solidariamente pelos danos 

causados aos consumidores pelas mensagens publicitárias por elas elaboradas, por força do 

art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor473 e 474. 

Segundo MARCO AURÉLIO MOREIRA BORTOWSKI, “as agências de publicidade 

devem responder solidariamente com o patrocinador da mensagem publicitária por 

eventual enganosidade ou abusividade por serem prestadoras de serviço, incluindo-se no 

conceito de fornecedor por força do art. 3.º, in fine, [...] com retribuição pecuniária pelo 

mesmo”475. Esse raciocínio, embora não esteja incorreto em sua conclusão, confunde a 

posição da agência de publicidade em relação ao consumidor: a agência de publicidade não 

presta nenhum serviço ao consumidor, mas tão somente ao anunciante, de modo que 

																																																								
471 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos de autor nos meios modernos de comunicação, p. 43. 
472 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 320. No mesmo sentido, Maria 
Elizabete Vilaça Lopes entende que não se pode afastar a responsabilidade civil da agência pelos danos 
advindos da publicidade, pois é ela que cria a mensagem publicitária (LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O 
consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 
181). 
473 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 173. 
474 No mesmo sentido, cf. HENRIQUES, Isabela Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 
49. 
475 BORTOWSKI, Marco Aurelio Moreira. A carga probatória segundo a doutrina e o Código de Defesa do 
Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.7, jul./set. 1993, p. 113. 
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perante o consumidor ela não poderá ser considerada fornecedora de produto ou prestadora 

de serviço. 

Observe-se que, ainda que na prática certamente o anunciante seja demandado 

pelos consumidores com maior frequência, “não há dúvidas de que a agência criadora do 

anúncio publicitário, [...] é igualmente responsável pelo conteúdo das informações que 

ajudou a organizar antes da veiculação do anúncio”; ademais, “[p]ara o consumidor são 

todos [anunciante e agência de publicidade] pertencentes à cadeia de consumo, na 

qualidade de fornecedores da publicidade que questiona, e, por isso, devem ser todos 

solidariamente responsáveis”476. Com efeito, “apesar de o consumidor não ter um contato 

direto com [as agências de publicidade] e ser-lhes irrelevante quem tenha criado o anúncio 

publicitário, não se pode negar que são elas, em regra sob o comando do anunciante, que 

dão à publicidade a característica da ilicitude. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que as 

agências são as autoras, ou, no mínimo, as co-autoras do delito’”477. 

Aliás, ainda que a atuação da agência esteja pautada no briefing e a mensagem 

publicitária seja elaborada com base nas informações fornecidas pelo anunciante, “cabe às 

agências a responsabilidade de verificar tais informações, o que não será difícil, tendo em 

vista o disposto no art. 36, que determina ao fornecedor a manutenção das informações 

sobre os dados fáticos, técnicos e científicos relativos à mensagem publicitária”478, de 

modo que ela responderá por eventual enganosidade da mensagem. 

Nesse sentido, embora desprovidos de coercitividade, o art. 27, § 1.º, do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) impõe tanto ao anunciante 

quanto à agência o dever de fornecer a comprovação de qualquer descrição, alegação ou 

comparação que se relacionem com dados ou fatos objetivos, enquanto seu art. 45, b, 

estabelece a responsabilidade solidária da agência de publicidade pela violação das normas 

nele estabelecidas479. 

																																																								
476 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 94. 
477 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 158 e 159. 
478 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 159. 
479 Aliás, mais do que reconhecer a responsabilidade da agência de publicidade, o art. 46 do CBAP atribui 
também aos diretores e qualquer pessoa empregada numa firma, companhia ou instituição que tomem parte 
no planejamento, criação, execução e veiculação de um anúncio, a responsabilidade pela violação de suas 
normas, na medida de seus respectivos poderes decisórios. 
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Em sentido contrário, HERMAN BENJAMIN sustenta que a agência – assim como 

o veículo de comunicação – somente responderá caso tenha agido de forma dolosa ou 

culposa, adotando quanto a ela a tese da “responsabilidade solidária limitada”, sob o 

argumento de que se deve conferir à agência tratamento diverso daquele conferido ao 

anunciante, tendo em vista que é o anunciante que, em última instância, aprova o trabalho 

da agência480. 

Por outro lado, a responsabilidade objetiva da agência por publicidade abusiva 

parece incontestável, já que, nesse caso, a ilicitude decorre da própria essência da 

mensagem publicitária por ela elaborada, sem nenhuma relação com eventuais informações 

acerca do produto ou serviço anunciado. Diante disso, ainda que se defenda o tratamento 

distinto entre o anunciante e a agência, é preciso reconhecer que o quantum de 

responsabilidade da agência de publicidade é maior nos casos de publicidade abusiva, já 

que a abusividade provem quase sempre da atividade da própria agência, e não do 

fornecedor. 

No mesmo sentido, CAIO DOMINGUES, embora defenda a inexistência de 

responsabilidade da agência por enganosidade contida nas informações fornecidas pelo 

anunciante, reconhece que “a publicidade abusiva, isto é, as afirmações e promessas que 

tiram partido da inocência, da ignorância ou do despreparo do consumidor – tornado, 

assim, particularmente vulnerável – envolve riscos que se situam muito mais no processo 

de criação. A responsabilidade maior, no caso, cabe à Agência e não ao anunciante”481. 

Em relação a essa hipótese, ROBERTO SENISE LISBOA entende inviável o 

acionamento direto das agências de publicidade pelos consumidores, explicando que “[n]a 

publicidade abusiva, a responsabilidade da agência pode advir no caso de utilização da via 

regressiva do anunciante que reparou o dano sofrido pelo consumidor”, observando-se 

apenas que “como a relação existente entre a agência e o anunciante não é de consumo, já 

que é exatamente o resultado do serviço prestado pela entidade publicitária que será 

reintroduzido no mercado de consumo, para captação da clientela em favor do anunciante, 

a responsabilidade da agência é regulada pelo direito comum”482. No entanto, conforme já 

																																																								
480 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 370. 
481 DOMINGUES, Caio A. Publicidade enganosa e abusiva, in NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de 
Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 4), p. 1026. 
482 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 551. 
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explicitado acima, não se pode retirar do consumidor a possibilidade de buscar a reparação 

dos danos causados por publicidade ilícita diretamente da agência de publicidade, que sem 

dúvida concorreu para a sua ocorrência. 

Conforme ressalvado por RUI MOREIRA CHAVES, a responsabilidade civil da 

agência de publicidade perante os consumidores lesados “nunca será excluída mesmo que 

que o anunciante aprove sem reservas o projeto da campanha publicitária [pois o] 

anunciante não tem a obrigação de conhecer as regras legais e deontológicas pelas quais a 

publicidade se rege, sendo que a sua única preocupação ao aprovar o projecto prende-se 

com a aceitação e o impacto que este terá junto do público e não com a legalidade dos 

procedimentos. Esta preocupação com o aspecto legal cabe à agência, cujos profissionais 

deverão estar esclarecidos”483. 

Assim sendo, tem-se que a agência de publicidade responderá objetiva e 

solidariamente com o anunciante (direto ou indireto) pelos danos ocasionados aos 

consumidores pela publicidade ilícita, seja essa enganosa ou abusiva – com fundamento 

legislativo no art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ou no art. 942, 

parágrafo único, do Código Civil –, ressalvada a possibilidade de que “a agência, em 

devida ação de regresso movida contra o fornecedor-anunciante, demonstre que a 

responsabilidade pela criação da publicidade ilícita se deveu exclusivamente ao 

fornecedor, ressarcindo-se pelos eventuais danos suportados”484. 

 

7.1.3. Veículos de comunicação e provedores de internet 

 

O veículo de comunicação é o “terceiro partícipe do ato publicitário que tem a 

função de levar a mensagem encomendada pelo anunciante aos consumidores” 485 , 

proporcionando os meios físicos necessários à sua difusão mediante contraprestação. 

Por primeiro, cumpre distinguir a posição jurídica dos veículos de 

comunicação da dos anunciantes indiretos e da posição das agências de publicidade, 

porque, embora todos aufiram proveito da publicidade – os primeiros, recebendo 

																																																								
483 CHAVES, Rui Moreira. Código da Publicidade anotado, p. 156. 
484 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 321. 
485 LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São 
Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 157. 
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remuneração para proporcionar o espaço necessário à sua veiculação; os segundos, 

afixando a mensagem em seu estabelecimento para incrementar a própria atividade 

comercial; e os últimos, recebendo remuneração para a elaboração de mensagem 

publicitária –, a participação de cada um desses agentes na atividade publicitária e o 

proveito por eles auferido possuem naturezas distintas. Com efeito, o anunciante indireto 

(comerciante) tira proveito direto da publicidade elaborada por outrem para incrementar a 

própria atividade comercial, enquanto o proveito auferido pelos veículos de comunicação 

em razão da publicidade é somente indireto, pois consiste unicamente no recebimento de 

remuneração pela prestação do espaço, sem nenhuma participação nas vendas do produto 

ou serviço anunciado486. Por outro lado, embora a agência de publicidade também não 

aufira proveito direto da publicidade, aproximando-se nesse sentido dos veículos de 

comunicação, a participação de ambos é nitidamente distinta: enquanto a agência de 

publicidade é responsável pela própria elaboração da mensagem publicitária, o veículo de 

comunicação apenas proporciona o espaço necessário à sua veiculação, sem nenhuma 

interferência ou controle sobre o seu conteúdo. 

Feitas tais observações, entende-se que o veículo de comunicação no qual é 

difundida a mensagem publicitária considerada ilícita não pode, em regra, ser 

responsabilizado por eventuais danos dela resultantes, já que não é fornecedor de produto 

ou serviço e não é responsável pela elaboração da mensagem publicitária, limitando-se sua 

participação à prestação do espaço para a sua veiculação487. 

FABIO ULHÔA COELHO chega até mesmo a defender que o veículo de 

comunicação não poderia, em hipótese alguma, ser responsabilizado pela transmissão de 

publicidade considerada enganosa ou abusiva, “uma vez que não exerce e não pode exercer 

qualquer controle sobre o respectivo conteúdo. O seu dever resume-se a informar a 

identificação do anunciante a quem demonstre ter legítimo interesse”488. 

																																																								
486 Excepcionalmente, o veículo de comunicação pode receber uma porcentagem das vendas do produto ou 
serviço anunciado, passando a tirar proveito direto dela e igualando-se a sua posição à do anunciante indireto, 
hipótese que será tratada oportunamente. 
487 Em sentido contrário, ISABELA HENRIQUES defende que os veículos de comunicação também devem 
responder solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores, pois participam da cadeia de 
produção juntamente com o anunciante, o fabricante, o produtor, etc. (HENRIQUES, Isabela Vieira Machado. 
Publicidade abusiva dirigida às crianças, p. 49). Esse entendimento novamente confunde a posição do 
veículo de comunicação perante o consumidor, desconsiderando a natureza da atividade por ele 
desempenhada do fenômeno publicitário, à semelhança do exposto no item 7.1.2 com relação à agência de 
publicidade. 
488 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 292. 
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Em sentido diametralmente oposto, PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES 

entende que o veículo de comunicação é objetivamente responsável por eventual ilicitude 

da publicidade, pois a sua credibilidade influencia diretamente o poder de persuasão da 

mensagem publicitária por ele veiculada. Vale dizer, a escolha, pelo fornecedor, do veículo 

de comunicação a ser utilizado para a propagação da mensagem publicitária não está ligada 

somente ao número de consumidores que serão atingidos pela mensagem, mas também à 

própria credibilidade do veículo, já que quanto maior for essa, mais persuasiva será a 

mensagem489. No mesmo sentido, RENATA GOMES DE MORAES afirma que “[o] meio de 

comunicação cobra, recebendo a quantia que estipula, logo não tem como fugir da 

responsabilidade no caso de dano ao consumidor, mesmo porque deveria ter o controle 

daquilo que veicula, sabendo da influência e credibilidade que possui frente ao 

consumidor”490. 

Tanto é assim, que o art. 45, c, do Código Brasileiro da Autorregulamentação 

Publicitária, ao tratar das responsabilidades pela violação das normas por ele estabelecidas, 

recomenda que os veículos estabeleçam, como medida preventiva, “um sistema de controle 

na recepção dos anúncios”, podendo inclusive recusar o anúncio. E, embora O CBAP não 

seja vinculante, seu art. 45, e, estabelece que a responsabilidade do veículo de 

comunicação “será equiparada à do Anunciante sempre que a veiculação do anúncio 

contrariar os termos de recomendação que lhe tenha sido comunicada oficialmente pelo 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR”. 

Ocorre que impor aos veículos de comunicação o dever de verificar a licitude 

das mensagens publicitárias, a rigor, inviabilizaria a sua atividade, parecendo mais 

adequada a responsabilização dos veículos de comunicação apenas em hipóteses 

excepcionais. 

Contrariamente à tese de responsabilização objetiva dos veículos de 

comunicação pelos danos advindos de publicidade ilícita, pode-se ainda apontar os 

seguintes argumentos, expostos por ROBERTO SENISE LISBOA: i) ausência de previsão legal 

de responsabilidade objetiva dos veículos de comunicação pela divulgação de anúncio 

																																																								
489 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 156 
490 MORAES, Renata Gomes de. O consumidor ante a publicidade ilícita, in Revista do Instituto de Pesquisas 
e Estudos – Bauru, n.41, set./dez. 2004, p. 389. 
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publicitário; ii) inexistência de obrigatoriedade de prévio controle do conteúdo da 

publicidade a ser veiculada pelo veículo de comunicação; iii) inexistência de censura491. 

Mais razoável, portanto, é a posição intermediária adotada por HERMAN 

BENJAMIN, segundo há duas hipóteses nas quais o veículo de comunicação será 

responsável por eventual ilicitude: i) quando houver uma situação de enganosidade ou 

abusividade patente ou quando tiver ciência da incapacidade do anunciante de cumprir o 

prometido, por violação do dever de vigilância sobre o conteúdo veiculado; ii) quando for 

diretamente interessado no anúncio, “seja porque o serviço ou produto anunciado é por ele 

controlado, seja porque recebe comissão proporcional à adesão dos consumidores, seja 

ainda por se tratar de anúncio de empresa que integra o seu grupo empresarial”, pois, 

nesses casos, passa a ser verdadeiro anunciante 492 . Na primeira hipótese, a 

responsabilidade do veículo de comunicação será subjetiva, dependendo da comprovação 

de dolo ou culpa, pois ele é considerado mero cedente do espaço publicitário, segundo 

entendimento já consolidado acerca da responsabilidade civil dos veículos de 

comunicação493; na segunda, a sua responsabilidade será objetiva, já que nesse caso o seu 

proveito não se limita à sua remuneração pela prestação do espaço para veiculação da 

mensagem (proveito indireto), auferindo ao contrário proveito direto com o incremento das 

vendas, razão pela qual deve ser responsabilizado por danos causados pela publicidade à 

semelhança do que ocorre com o comerciante494. 

Em sentido semelhante, ROBERTO SENISE LISBOA afirma que “[o] veículo de 

comunicação deve ser responsabilizado subjetivamente pela divulgação da publicidade, 

toda vez que o conteúdo do anúncio aparente razoavelmente a existência de alguma 

enganosidade ou abusividade”495. No entender de MARIA ELIZABETE VILAÇA LOPES, 

conquanto a posição dos veículos de comunicação não seja tão comprometedora quanto a 

das agências de publicidade e não se possa deles exigir um exame acurado sobre o 

conteúdo da publicidade, sob pena de inviabilizar a atividade publicitária, exige-se dele 

“um mínimo de cautela, um pouco de diligência”, de modo que ele responderá em caso de 

																																																								
491 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 552. 
492 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor, p. 186. 
493 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 45. 
494 Cf. item 7.1.1. 
495 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 553. 
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culpa grave, ou seja, quando divulgar mensagem evidentemente falsa ou patentemente 

abusiva496. 

O parecer emitido pela Procuradoria da República na Representação 179/97, 

que tinha por objeto a mensagem publicitária da “Cruz da Natividade” – que, segundo o 

anúncio, era crucifixo confeccionado com ouro de 22 quilates e pedra da gruta onde nasceu 

Jesus Cristo, mas que escureceu após 10 dias de uso pelo consumidor – entendeu que os 

veículos de comunicação são responsáveis caso a mensagem publicitária veiculada seja 

evidentemente falsa (“[o] veículo não precisa se deter na consideração do abuso ou 

engano, nem em exames de dados (fáticos, técnicos e científicos), laudos, perícias, mas 

exige-se um mínimo de cautela, um pouco de diligência”) ou quando “o veículo de 

comunicação se transforma em parceiro comercial do anunciante, através da produção de 

programas de variedades, que anunciam, sob a forma de entrevistas ou demonstrações das 

utilidades do produto, ou através da cessão de horas e horas da programação paa (sic) a 

venda de produtos por telefone, onde o espaço televisivo se transforma em verdadeiro 

balcão do fornecedor”497. 

De forma semelhante, tratando-se de publicidade ilícita veiculada por meio da 

internet, vigora a regra geral segundo a qual somente os usuários devem responder pelos 

seus atos; “[t]odavia, em situações peculiares, é possível responsabilizar os provedores de 

serviços de Internet por ilícitos praticados por terceiros usuários, quando detectados 

defeitos na prestação do serviço”498. 

Os provedores de serviços de internet são as pessoas naturais ou jurídicas que 

fornecem serviços relativos ao funcionamento da internet ou por meio dela499, ou seja, é 

“todo aquele que viabiliza, de modo direto ou indireto, meios materiais hábeis a manter os 

indivíduos conectados à rede mundial de computadores. São os provedores de serviço que 

permitem o estabelecimento da conexão entre os internautas e o mundo digital”500. É 

entendimento incontroverso na doutrina e na jurisprudência que os provedores de internet 
																																																								
496 LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O consumidor e a publicidade, in Revista de Direito do Consumidor – São 
Paulo, n.1, p.149-83, mar. 1992, p. 181. No mesmo, sentido, cf. ainda DIAS, Lucia Ancona Lopez de 
Magalhães. Publicidade e direito, p. 322. 
497 Para o inteiro teor do parecer, cf. FARENA, Duciran van Marsen. Consumidor: recursos mercadológicos 
aceitáveis e propaganda enganosa, in Boletim dos Procuradores da República – São Paulo, v.1, n.6, out. 
1998. 
498 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p.113. 
499 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 19. 
500 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 111. 
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são fornecedores de serviços, segundo o conceito do art. 3.º do CDC, ainda que não haja 

remuneração direta pelos serviços pelos consumidores, na medida em que “essa gratuidade 

é apenas aparente, pois a publicidade veiculada na Internet representa vultosa remuneração 

indireta”501. 

Os provedores de internet podem ser de uma das seguinte espécies, segundo a 

natureza dos serviços por eles prestados502: i) provedor de backbone: pessoa jurídica que 

oferece as estruturas físicas para processar as informações, formada por roteadores de 

tráfego interconectados por circuitos de alta velocidade, sem nenhuma relação com o 

usuário de rede; ii) provedor de acesso: pessoa jurídica que disponibiliza a conexão ao 

usuário, possibilitando o seu acesso à internet503; iii) provedor de correio eletrônico ou e-

mail: pessoa jurídica que fornece serviços de envio mensagens do usuário a seus 

destinatários, armazenamento de mensagens enviadas até o limite permitido e acesso ao 

sistemas e às mensagens por meio da utilização de um nome de usuário e senha privativos; 

iv) provedor de hospedagem: pessoa jurídica que fornece serviços de conservação 

(armazenamento) de dados de seus usuários em servidores próprios de acesso remoto, com 

a possiblidade de acesso de terceiros a esses dados; v) provedor de busca: aquele que 

presta serviços de localização; vi) provedor de informação: pessoa natural ou jurídica 

responsável pela criação de informações divulgadas na internet; vii) provedor de conteúdo: 

pessoa natural ou jurídica que atua como intermediária, prestando as informações criadas 

pelos provedores de informação504. 

																																																								
501 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 111. 
502 Adotou-se a classificação mais ampla, que aponta sete espécies de provedores de internet, para facilitar a 
exposição da matéria, deixando-se de distinguir entre espécies e subespécies de provedores de internet. Na 
classificação adotada por HIAN SILVA COLAÇO e MARCEL LEONARDI, entre outros, há apenas cinco espécies 
de provedores de internet: i) provedor de backbone; ii) provedor de acesso; iii) provedor de hospedagem; iv) 
provedor de correio eletrônico; e v) provedor de conteúdo, do qual são subespécies o provedor de conteúdo 
em sentido estrito, o provedor de busca e o provedor de informação (COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade 
civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e o marco civil da internet; e LEONARDI, 
Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet). A classificação apontada por BRUNO 
MIRAGEM, embora também aponte cinco espécies de provedores de internet, difere em parte da classificação 
acima por incluir na mesma espécie os provedores de conteúdo e informação (MIRAGEM, Bruno. 
Responsabilidade por danos na sociedade de informação, in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. 
Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais). 
503 Os provedores de acesso costumam ter a disponibilidade de conexão a um backbone ou possuem a sua 
própria estrutura para uma conexão direta. 
504 Acerca da classificação dos provedores de internet, cf. ainda ROMEIRO, Mariana Vieira Ribeiro da Silva. 
A importância das mídias sociais para empresas, p. 314 e 315; TAVEIRA JÚNIOR, Fernando Tenório. 
Ponderações acerca da responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet por atos de terceiros, 
p. 81 e 82. 
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A responsabilidade dos provedores da internet foi inicialmente discutida nos 

Estados Unidos no caso A&M Records, Inc. x Napster, Inc. A autora (A&M Records, Inc.), 

indústria fonográfica, ajuizou ação contra a ré (Napster, Inc.), sociedade que mantinha 

página destinada ao compartilhamento gratuito de arquivos contendo músicas protegidas 

por direitos autorais entre os usuários. Nessa ocasião, estabeleceu-se a premissa de que 

“[o] mantenedor de um site na Internet não é automaticamente responsável por eventuais 

ilícitos praticados por seus usuários. Ao contrário, somente pode ser responsabilizado caso 

de comprove que tinha conhecimento da prática e não agiu de modo a impedi-la. Nesse 

caso, não basta restringir ou dificultar a realização do ato ilícito, o mantenedor é obrigado a 

eliminar totalmente a possibilidade de tal prática nas páginas que administra”505. Ou seja, 

reconheceu-se que a responsabilidade dos provedores de internet é de natureza subjetiva. 

No Brasil, o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/14) apresenta um 

tratamento incompleto da matéria, dispondo apenas acerca da responsabilidade dos 

provedores de conexão e de aplicações506: o art. 18 estabelece a irresponsabilidade dos 

provedores de conexão pelos conteúdos gerados por terceiros; o art. 19, por sua vez, 

estabelece que os provedores de aplicação somente serão responsabilizados caso deixem de 

promover a exclusão do conteúdo contestado após notificação judicial específica para 

tanto507, ou seja, adotou-se a “responsabilização subjetiva dos provedores, limitada e 

																																																								
505 PARENTONI, Leonardo Netto. Breves notas sobre a responsabilidade civil dos provedores de serviços na 
Internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.99, n.896, jun. 2010, p. 81 e 82. 
506 Acerca das espécies de provedores arroladas no Marco Civil da Internet, cf. BAHIA, John Hélder Oliveira. 
Aplicativo WhatsApp: novos desafios da responsabilidade civil na era digital, in Revista de Direito Privado – 
São Paulo, v.18, n.84, dez. 2017, p. 159: “o Marco Civil da Internet no Brasil (Lei 12.965/14) faz referência a 
dois tipos de provedores, quais sejam, provedor de conexão à internet, que se entende como sendo 
provedores de conteúdo/acesso (artigo 5.º, IV, da Lei supracitada), e ressalta sobre os provedores de 
aplicações a internet, contudo, sem defini-los, porém, por exclusão, acredita-se que não seja nem provedores 
de acesso, tampouco de conteúdo. Nessa esteira, o artigo 5.º, VII, da Lei ressalta sobre aplicações na internet 
dispondo que consiste no conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal 
conectado à internet”. 
507 Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros. 
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário. 
§ 1.º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e 
específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. 
§ 2.º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de 
previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 
5.º da Constituição Federal. 
§ 3.º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na 
internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a 
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mitigada à inércia do provedor por atos de terceiros ante uma ordem judicial emanada do 

Poder Judiciário, ressalvadas algumas situações excepcionais dispostas legalmente em 

sentido contrário”, que estão previstas no art. 21 da Lei n.º 12.965/14508, que, contudo, não 

se aplica à publicidade ilícita. Verifica-se, portanto, que a legislação pertinente não oferece 

parâmetros completos e claros para a responsabilização das diversas espécies de 

provedores de internet reconhecidas pela doutrina especializada, tornando necessário o 

estudo individualizado da responsabilidade civil de cada um deles pela publicidade ilícita, 

que dependerá da sua espécie e da atividade por ele desenvolvida. 

A responsabilidade dos provedores de backbone, de acesso, de correio 

eletrônico e de hospedagem, em virtude da própria natureza das atividade por eles 

desenvolvidas – sem acesso às informações publicadas por seus usuários –, “restringe-se 

aos danos decorrentes da falha nos serviços por eles prestados, não alcançando os danos 

causados por terceiros, em virtude da má utilização desses serviços”, ou seja, eles 

“somente podem ser responsabilizados pelos atos ilícitos de terceiro quando forem 

formalmente notificados para agir contar esses atos e se mantiverem inertes, caso em que 

respondem por omissão”509 e de forma subjetiva, à semelhança do que foi decidido no caso 

A&M Records, Inc. x Napster, Inc. 

Versando especificamente sobre os provedores de backbone, HIAN SILVA 

COLAÇO esclarece que dificilmente haverá relação jurídica direta entre ele e o usuário final 

do seu serviço, ou seja, o consumidor que será eventualmente atingido pela veiculação de 

publicidade ilícita: “[a]ssim, logicamente, é possível inferir a impossibilidade de 

responsabilização dessa espécie de provedor em razão de ato ilícito praticado por terceiro 

																																																																																																																																																																								
indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas 
perante os juizados especiais. 
§ 4.º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3.º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da 
coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de 
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 
508 Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 
responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de 
seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais 
de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, 
deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 
desse conteúdo. 
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que 
permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a 
verificação da legitimidade para apresentação do pedido. 
509 PARENTONI, Leonardo Netto. Breves notas sobre a responsabilidade civil dos provedores de serviços na 
Internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.99, n.896, jun. 2010, p. 88. 
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usuário direto do produto ou serviço”510, in casu, os agentes responsáveis pela mensagem 

publicitária enganosa ou abusiva. 

No mesmo sentido, MARCEL LEONARDI entende que, como o provedor de 

backbone atua como simples transmissor de informações, “evidentemente não exerce 

quaisquer atividades de edição, nem tampouco monitora as informações que trafegam por 

seus equipamentos, não podendo ser responsabilizado em qualquer hipótese pelo conteúdo 

destas”511. 

Da mesma forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva dos 

provedores de acesso por atos praticados ilícitos por terceiros, pois “esta espécie de 

provedor apenas age como intermediário do acesso à Internet, não exercendo qualquer 

domínio sobre contido de informações veiculadas na rede e os ilícitos praticados por seus 

consumidores”512, ou seja, pelos atos daqueles que veiculam publicidade ilícita por meio 

da internet. 

Nas palavras de MARCEL LEONARDI, a responsabilização dos provedores de 

internet por ato ilícito praticado por terceiro deve observar uma teoria intermediária, 

segundo a qual ele somente poderá ser responsabilizado quando for notificado acerca da 

existência de determinado conteúdo ilícito e nada fizer para remover ou bloquear acesso a 

ele; entretanto isso dificilmente ocorrerá em relação aos provedores de acesso, já que eles 

agem apenas com intermediários, fornecendo acesso à internet aos seus usuários. Assim 

sendo, “[e]m princípio [...] os provedores de acesso à Internet estão isentos de 

responsabilidade pelo conteúdo dos dados transmitidos através da rede por seus usuários 

ou por terceiros”, admitindo-se apenas a sua responsabilidade subjetiva por atos ilícitos 

praticados por seus usuários, por conduta omissiva, “quando o provedor de acesso deixar 

de interromper a prestação dos serviços a um usuário que insista em praticar atos ilícitos 

utilizando-se da conexão oferecida pelo provedor, desde que este tenha sido previamente 

informado a esse respeito a desde que não haja dúvidas sobre a ilicitude da conduta 

perpetrada pelo usuário”513. 

																																																								
510 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 114 e 115. 
511 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 157. 
512 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 116. 
513 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 163. 
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Prevalece, portanto, a irresponsabilidade dos provedores de acesso pelos atos 

ilícitos praticados por seus usuários (art. 18 do Marco Civil da Internet), exceto no caso de 

eventual conduta omissiva, de negligência ou imprudência, nos termos do art. 186 do 

Código Civil (ex.: descumprimento do dever de fornecer dados pessoais dos autores do 

dano ou não interrupção da conexão de usuário que utilize o serviço para reiteradamente 

praticar atos ilícitos, mesmo após devidamente informado da manifesta ilicitude praticada), 

tratando-se, portanto, de responsabilidade de natureza subjetiva. 

NEWTON DE LUCCA, por sua vez, defende uma certa ampliação da 

responsabilidade civil do provedor de acesso, sustentando que ele deve ser responsável 

solidariamente com o fornecedor ou provedor de conteúdo “quando, agindo na condição de 

empresa intermediadora da relação jurídica de consumo, praticar algum ato omissivo ou 

comissivo que induza o consumidor à celebração do negócio”, como: i) recebimento de 

comissão ou de participação no percentual das vendas realizadas pelo fornecedor, hipótese 

na qual a sua responsabilidade será de natureza objetiva; ou ii) permitir a veiculação da 

oferta do fornecedor sem as necessárias cautelas relativas ao seu cadastramento, hipótese 

na qual a sua responsabilidade será de natureza subjetiva514. Sob essa perspectiva, a 

responsabilidade do provedor de acesso se equipara à responsabilidade dos veículos de 

comunicação, já que ele responderá objetivamente pelos danos causados pela publicidade 

ilícita se dele tirar proveito direto e, subjetivamente, caso não atue com as mínimas 

cautelas dele exigidas no exercício de suas atividades515. 

O provedor de correio eletrônico limita-se a disponibilizar aos seus usuários 

acesso a sistema informático que permite a transmissão e o armazenamento de mensagens, 

não exercendo atividade de edição ou monitoramento das mensagens e demais conteúdos 

que trafegam por seus equipamentos, inclusive de natureza publicitária, razão pela qual 

não pode, em princípio, ser responsabilizado pelo conteúdo dessas mensagens nem pelo 

recebimento de mensagens indesejadas, especialmente pelo envio de spam, “se não 

forneceu os dados da conta do e-mail para o remetente, pois o provedor não exerce triagem 

do conteúdo enviado” 516  e, aliás, sequer não poderia fazê-lo, em razão do direito 

fundamental de inviolabilidade das correspondências (art. 5.º, XII, da Constituição), 

																																																								
514 LUCCA, Newton de. Aspectos da responsabilidade civil no âmbito da internet, in SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 298. 
515 Cf. item 7.1.3. 
516 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 118. 
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aplicável também à correspondência virtual. Contudo, o provedor de correio eletrônico 

será subjetivamente responsável por publicidade enganosa ou abusiva veiculada por seus 

usuários, em razão de conduta omissiva, “quando [...] deixar de cancelar a conta de e-mail 

e a prestação de serviços a um usuário que insista em praticar atos ilícitos através de 

mensagens de e-mail, desde que o provedor tenha sido previamente informado a esse 

respeito e desde que não haja dúvidas sobre a ilicitude da conduta perpetrada pelo 

usuário”517. 

Também não pode o provedor de hospedagem ser responsabilizado por 

eventual publicidade ilícita veiculada por terceiros, pois não se pode atribuir a ele o dever 

de controle editorial e fiscalização do conteúdo de páginas eletrônicas às quais oferece 

suporte. Com efeito, o provedor de hospedagem somente fornece espaço em seus 

servidores para que os provedores de conteúdo armazenem seus arquivos, não exercendo 

qualquer atividade de edição ou monitoramento das informações armazenadas em seus 

equipamentos, de modo que “o provedor de hospedagem não causa o ato ilícito, apenas 

mantém o equipamento utilizado para sua prática. Não há lugar para sua responsabilidade 

solidária pelos danos causados, se não tinha conhecimento prévio do conteúdo ilícito que 

armazenava em seus servidores”518. Ao contrário, o provedor de hospedagem poderá ser 

responsabilizado, de forma subjetiva, na mesma hipótese que os provedores de backbone, 

acesso e e-mail, ou seja, quando “deixar de bloquear o acesso à informação ilegal 

disponibilizada por um usuário, ou quando não o fizer em tempo hábil, desde que tenha 

sido previamente informado a esse respeito e desde que não haja dúvidas sobre e ilicitude 

perpetrada pelo usuário”519. 

Nesse ponto, a doutrina e a jurisprudência discutem acerca do momento a partir 

do qual poderia se verificar essa conduta omissiva do provedor de hospedagem: se com a 

sua notificação sobre o conteúdo ilícito, feita pela própria vítima ou por outra pessoa 

interessada, ou se somente após ordem judicial. Quanto a isso, MARCEL LEONARDI entende 

ser despicienda a ordem judicial de remoção de conteúdos, desde que não haja qualquer 

dúvida acerca da ilicitude do conteúdo; do contrário, a situação deverá ser resolvida pelo 

Poder Judiciário, pois não cabe ao provedor de hospedagem emitir juízo de valor acerca da 

licitude dos conteúdos, o que poderia gerar graves distorções ou decisões arbitrárias, além 

																																																								
517 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 167. 
518 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 173. 
519 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 176. 
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de eventual caracterização de censura520. Em sentido contrário HIAN SILVA COLAÇO 

entende que o provedor de hospedagem somente poderá ser responsabilizado se 

descumprir ordem judicial específica de remoção de conteúdo ilícito armazenado em seus 

servidores521. Entretanto, esse não parece ser o posicionamento mais adequado, pois 

relativiza a tutela do consumidor exposto a publicidade ilícita e permite a perpetuação dos 

danos dela advindos, especialmente quando se está diante de uma situação de evidente 

enganosidade ou abusividade da publicidade. 

Na Inglaterra, decidiu-se de forma análoga no caso Godfrey vs. Demond 

Internet Ltd., no qual foi reconhecido que o servidor de hospedagem (hosting service 

provider) não pode se eximir da responsabilidade por danos causados a terceiros depois de 

ter sido regularmente notificado da existência de mensagens ilícitas em seu servidor. 

O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos provedores de busca, eis que eles 

não são responsáveis pela elaboração de qualquer conteúdo, limitando-se a prestar aos 

usuários serviços de localização de conteúdos disponibilizados por terceiros. Com efeito, 

os provedores de busca “prestam serviços de busca de informações, por meio da utilização 

de algoritmo, selecionando as páginas eletrônicas mais relevantes para o tema pesquisado. 

[...] sendo impossível delimitar quais os sites referenciados são seguros ou não veiculam 

conteúdo ilícito, já que apresenta-se impossível a realização de filtragem prévia sobre todo 

conteúdo veiculado na rede e disponibilizado pelo provedor de busca por meio de links”. 

E, como a filtragem do conteúdo das pesquisas não é atividade intrínseca ao serviço 

prestado – o que inviabilizaria a atividade do provedor de busca –, “não se pode reputar 

defeituoso, nos termos do at. 14 do CDC, o site pelo qual não exerce esse controle sobre os 

resultados das buscas. Dessa maneira, não é possível responsabilizar o provedor de busca 

ou pesquisa pelos conteúdos ofensivos presentes nos sites referenciados na busca”522. 

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já entendeu que a filtragem 

de conteúdos não constitui atividade intrínseca aos serviços prestados pelos provedores de 

busca e que a retirada indiscriminada de conteúdo implicaria violação do direito a 

informação, afastando a responsabilidade da ré (Google Brasil Internet Ltda.) por 

																																																								
520 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 178. 
521 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 119. 
522 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 120. 



	

	164	 	

conteúdos supostamente ofensivos publicados contra a autora (Graça Xuxa Meneghel) e 

indexado no site de pesquisas da ré523. 

Em sentido contrário, FERNANDA NUNES BARBOSA entende que a dificuldade 

inerente à apuração de eventual ilicitude de conteúdos incluídos nos serviços de pesquisa e 

a inviabilidade de controle prévio desses conteúdos não devem servir de empecilho à 

responsabilidade civil dos provedores de pesquisa, o que se mostraria contrário ao 

paradigma de solidariedade que vem substituindo o paradigma da responsabilidade e à 

efetiva tutela dos direitos dos consumidores, de modo que “[a] solução [...] deve passar 

pela ponderação, no caso concreto, dos interesses em conflito e do potencial 

verdadeiramente lesivo do que é postado/relacionado nos sites de conteúdo/busca”524, 

compatibilizando-se a neutralidade da rede e a tutela constitucional da pessoa humana e de 

seus direitos de personalidade. 

Embora realmente não se possa admitir a absoluta irresponsabilidade do 

provedor de busca pelos danos suportados por consumidores atingidos por publicidade 

ilícita veiculada nos resultados de suas ferramentas de busca, também não se pode 

responsabilizá-lo objetivamente e em qualquer hipótese por esses danos. Diante disso, o 

provedor de busca deverá ser responsabilizado pelos danos advindos da publicidade ilícita 

nas mesmas hipóteses e nos mesmos limites delineados para as demais espécies de 

provedores: i) responsabilidade subjetiva na hipótese de o provedor de busca não tomar as 

providências necessárias para excluir o conteúdo ilícito fornecido em seus resultados, 

mesmo após notificado de sua ilicitude; ii) responsabilidade objetiva quando auferir 

proveito direto da mensagem publicitária (ex.: links patrocinados, por meio dos quais o 

provedor de busca recebe uma determinada quantia por cada clique na mensagem 

patrocinada pelo anunciante). 

Aos provedores de conteúdo, por outro lado, aplica-se raciocínio diverso 

daquele aplicável às demais espécies de provedor já expostas, pois “[e]stes, em regra, 

conhecem previamente as informações que disponibilizam da Internet e tem o poder de 

influir sobre elas, recusando a divulgação do que for manifestamente ilícito”525, razão pela 

																																																								
523 STJ, 3.ª Turma, REsp. n.º 1.316.921/RJ, Rel Min. Nancy Andrighy, j. 26/06/2012. 
524 BARBOSA, Fernanda Nunes. Internet e consumo: o paradigma da solidariedade e seus reflexos na 
responsabilidade, civil do provedor de pesquisa, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.101, n.924, out. 
2012, p. 560. 
525 PARENTONI, Leonardo Netto. Breves notas sobre a responsabilidade civil dos provedores de serviços na 
Internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.99, n.896, jun. 2010, p. 90. 
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qual eles serão solidária e objetivamente responsáveis pelos danos ocasionados aos 

consumidores, excepcionando-se apenas as hipóteses nas quais o conteúdo é 

automaticamente divulgado pelos usuários, sem qualquer controle ou acesso prévio pelo 

provedor de conteúdo, já que, nesses casos, o provedor responderá subjetivamente pelos 

danos ocasionados aos consumidores, da mesma forma que as demais categorias de 

provedores de internet. 

Em sentido contrário, MARIANA VIEIRA RIBEIRO DA SILVA ROMEIRO entende 

que a responsabilização subjetiva dos provedores de conteúdo deve ser a regra, e não a 

exceção, pois “[u]ma vez que o usuário (provedor de informação) faz uma postagem [...] se 

deve afastar a responsabilidade objetiva pelo provedor revista no art. 14 do CDC por não 

filtrar os dados e mensagens por ele veiculados. Isso porque a Internet é um ambiente 

extremamente ágil e dinâmico, de modo que é impossível esperar, nos dias atuais, que 

existam meios tecnológicos para tanto”526, além de a divulgação de publicidade ilícita por 

seus usuários não configurar risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo527. 

Entretanto, se forem cientificados acerca da existência de postagem que contenha 

publicidade ilícita (por meio de denúncia de outros usuários ou decisão judicial), os 

provedores de conteúdo têm o dever de removê-la imediatamente, sob pena de 

responderem solidariamente pelos danos ocasionados aos consumidores. 

Cabe, aqui, traçar um paralelo com a responsabilidade dos servidores de 

aplicação e de conteúdo em caso de propaganda eleitoral vedada: os arts. 57-B, § 4.º, e 57-

F da Lei n.º 9.504/97 admitem a responsabilidade dos provedores de aplicação e dos 

provedores de conteúdo e de serviços multimídia se deixarem de tomar as providências 

necessárias para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente no prazo 

assinalado pela Justiça Eleitoral.528 

																																																								
526 ROMEIRO, Mariana Vieira Ribeiro da Silva. A importância das mídias sociais para empresas, in Revista 
do IBRAC: Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional – São Paulo, v.20, n.23, jan./jun. 
2013, p. 316. 
527 A Diretiva 31/2000 da União Europeia caminha no mesmo sentido, pois não impõe aos provedores o 
dever de vigilância. 
528 Art. 57-B 
[...] 
§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar 
com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes 
do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e 
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente pela Justiça Eleitoral. 
Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da 
propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades revistas nesta Lei, se, no prazo 
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HIAN SILVA COLAÇO, por sua vez, defende acertadamente que a natureza da 

responsabilidade civil dos provedores de conteúdo dependerá da existência ou não de 

prévio controle editorial sobre os conteúdos disponibilizados: “[q]uando a informação 

veiculada pelo provedor de conteúdo partir de terceiros, considerados provedores de 

informação, a responsabilização daquele dependerá da comprovação se o provedor em 

análise exerce ou não controle editorial sobre o que é disponibilizado em sua página 

eletrônica. Tal lógica é semelhante à aplicada à responsabilização das mídias tradicionais, 

pelas quais respondem concorrentemente ao autor da publicação pelos danos decorrentes 

da sua publicação, nos termos da Súmula 221 do STJ. [...] No sentido diametralmente 

oposto, se o provedor de conteúdo permite a publicação de informações [...] de modo 

instantâneo, em tempo real, sem realizar moderação do conteúdo postado pelos usuários, 

não há responsabilização do provedor de conteúdo, mas apenas do autor da publicação 

ofensiva, pois a informação disponibilizada não passou por nenhum juízo de valor do 

provedor”529. 

No mesmo sentido, MARCEL LEONARDI explica que a natureza da 

responsabilidade dos provedores de conteúdo dependerá da existência ou não de prévio 

controle editorial sobre os conteúdos, ou seja, “[h]averá [...] responsabilidade quando o 

provedor de conteúdo, após analisar o teor da informação ilegal, optar por disponibilizá-la 

na Internet. Nesta hipótese, o provedor primeiramente exerce controle editorial sobre a 

informação e, posteriormente, decide publicá-la [...]. Assim procedendo, assume, em 

conjunto com o autor da informação, os riscos inerentes à sua publicação e divulgação, 

sendo ambos responsáveis pela reparação dos danos porventura causados”; por outro lado, 

“[i]sso não ocorrerá [...] se as informações fornecidas por terceiros são disponibilizadas de 

modo automático na Internet, sem a possibilidade de qualquer ingerência pelo provedor de 

conteúdo – cuja responsabilidade apenas existirá em razão de conduta omissiva consistente 

no desatendimento à interpelação ou ordem judicial de bloqueio de acesso ou remoção da 

informação lesiva”530. 

Entretanto, ainda que o provedor de conteúdo não exerça controle editorial 

prévio dos conteúdos disponibilizados por terceiros, poderá responder subjetivamente por 

																																																																																																																																																																								
determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de 
propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. 
529 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 120 e 121. 
530 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, p. 180 e seguintes. 
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danos decorrentes de publicidade ilícita caso seja devidamente notificado de seu conteúdo 

ilícito e deixar de providenciar a sua retirada, à semelhança do que ocorre com as demais 

espécies de provedor de internet. 

O provedor de conteúdo responderá ainda por eventuais danos advindos da 

publicidade quando, “a título de uma comissão ou uma taxa, disponibiliza[r] espaço em sua 

página de internet para que terceiros – pessoa física ou jurídica – comercializem seus 

produtos”, já que nessas hipóteses, “não obstante serem provedores de conteúdo, sem 

qualquer ingerência na informação publicitária, tais provedores de conteúdo fazem parte da 

cadeia de consumo na condição de fornecedores indiretos e nesse sentido têm o dever de 

responder por mensagens publicitárias falsas ou enganosas”531. Nesse caso, o provedor de 

conteúdo deverá responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores, pois 

aufere proveito direto da mensagem publicitária, enquadrando-se na hipótese do art. 30 do 

Código de Defesa do Consumidor, à semelhança do que ocorre com o comerciante532 e 

com os veículos de comunicação que participam do resultado da venda do produto ou 

serviço anunciado533. 

Em ação indenizatória ajuizada por dois indivíduos que tiveram seu telefone 

residencial incluído por engano em mensagem publicitária de estabelecimento comercial e 

por tal motivo passaram a receber incessantes ligações telefônicas, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE SÃO PAULO decidiu que o provedor de hospedagem no qual a referida mensagem foi 

disponibilizada (Apontador Busca Local Ltda.) não poderia ser responsabilizado pelos 

danos sofridos pelos autores, “posto que é hospedeiro das informações ali disponibilizadas 

por terceiros e, no caso, não se verifica tenha sido notificado para a retirada do conteúdo, a 

teor do disposto no citado art. 19 [do Marco Civil da Internet]”; por outro lado, o provedor 

de conteúdo (Groupon Serviços Digitais Ltda.) e a empresa contratante da publicidade 

(Vera Lúcia de Oliveira Emídio ME), foram solidariamente condenados ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados aos autores: o primeiro, porque “exerce 

controle editorial prévio sobre as informações que divulga, pois escolhe o teor do material 

																																																								
531 PRATES, Cristina Cantú. Publicidade da internet: consequências jurídicas, p. 149. No mesmo sentido, cf. 
LIMBERGER, Têmis; MORAES, Carla Andreatta Sobbé. Comércio eletrônico: a vulnerabilidade do 
consumidor pela (des)informação e a responsabilidade civil dos provedores na Internet, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.24, n.97, p.255-70, jan./fev. 2015, p. 264. 
532 Cf. item 7.1.1. 
533 Cf. acima. 
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que será disponibilizado aos usuários”, e a segunda, porque “tinha o dever legal de aferir a 

veracidade dos dados lançados a seu respeito”534. 

Especificamente no tocante à hipótese da responsabilidade do provedor de 

conteúdo que recebe comissão pelas vendas concretizadas, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

GRANDE DO SUL já reconheceu a responsabilidade do provedor Mercadolivre.com 

Atividades de Internet Ltda. pelos danos causados a consumidor que adquiriu produtopor 

meio do site e não o recebeu do vendedor, sob o argumento de que “embora a relação 

estabelecida entre o autor [consumidor] e a ré [provedor] não se dê mediante remuneração 

direta, ou seja, mediante o pagamento por aquele pelo serviço disponibilizado por este [...] 

o conceito de remuneração, para fins de aplicação do art. 3.º, § 2.º, do CDC, permite 

interpretação mais ampla, em favor do consumidor, para abranger a remuneração indireta, 

como acontece na espécie, em que o requerido não recebe valores diretamente do autor, 

mas do vendedor que realizou negócio de compra e venda com o autor por intermédio de 

anúncio de produto à venda em seu sítio eletrônico. Há remuneração do serviço prestado 

pela demandada, pois consta nos “Termos e Condições Gerais de Uso do Mercado Livre” 

que o vendedor deverá pagar uma comissão pela negociação concretizada, dentre outras 

formas de remuneração. Assim, o autor paga, ainda que indiretamente, pelo serviço 

prestado pela demandada, pois ao vendedor impõe-se o pagamento de uma comissão pelo 

negócio concretizado”535. 

A despeito disso, em algumas oportunidades os tribunais brasileiros já 

reconheceram a responsabilidade objetiva dos provedores de conteúdo pelos atos ilícitos de 

terceiros, entendendo que competiria a eles dispor de mecanismos que evitassem a 

propagação de conteúdos ilícitos por seus usuários536. 

																																																								
534 “Apelação. Responsabilidade civil. Divulgação incorreta de número de telefone dos autores na internet. 
Sentença de procedência em Primeiro grau. […] Mérito. Provedor de hospedagem. Informações prestadas 
por terceiros da qual não participa. Responsabilidade do provedor de hospedagem. Não ocorrência. Ausência 
de controle do conteúdo ou monitoramento preventivo do material divulgado. Responsabilização por fato de 
terceiro somente após ordem judicial específica para tornar o conteúdo indisponível. Aplicação do art. 19 
"caput" da Lei n.º 12.965/2014. Sucumbência. Custas, despesas processuais e honorários advocatício 
arbitrado em R$500,00 devido pelo autor. Provedor de conteúdo. Responsabilidade pela propaganda 
veiculada, porque por ele elaborado seu conteúdo. A exploração comercial da Internet sujeita às relações de 
consumo daí advindas da Lei n.º 8.078/90. Divulgação errônea do número de telefone dos autores. Presença 
dos requisites necessários à responsabilidade civil. Aplicabilidade do CDC, diante da configuração de 
consumidor equiparado. Responsabilidade que independe de culpa. Empresa anunciante. Dever de fiscalizar 
os dados lançados sobre o seu negócio e corrigir eventual” (TJSP, 9.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0026199-
45.2013.8.26.0506, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 12/12/2017). 
535 TJRS, 9.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70042195354, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 10/08/2011. 
536 Nesse sentido, cf. exemplificativamente: TJMG, 17.ª Câm. Cível, Ap. n.º 1.0024.08.0619505/001, Rel. 
Des. Luciano Pinto, j. 17/06/2010 (APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - 
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Por fim, os provedores de informação sem dúvida deverão responder 

objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores, por força do art. 927, parágrafo 

único, do Código Civil e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, já que são 

eles próprios os responsáveis pela criação e divulgação da mensagem publicitária reputada 

ilícita. De forma análoga, HIAN SILVA COLAÇO explica que “[a] responsabilidade civil dos 

provedores de informação [...] não enseja muitas dúvidas ou discussões. Tal espécie de 

provedor representa, na maioria das vezes, o efetivo autor do ato ilícito. Assim, será 

obrigado a ressarcir patrimonialmente [e extrapatrimonialmente] os danos causados”537. 

Na Alemanha, o Multimedia-Gesetzt de 1997 distingue a responsabilidade dos 

provedores de internet de acordo com a natureza dos serviços por eles prestados: i) os 

provedores de informação (information providers) são plenamente responsáveis pelos 

conteúdos disponibilizados; ii) os provedores de hospedagem (hosting service providers) 

serão responsabilizados se tiverem conhecimento dos conteúdos ilícitos e não tomarem as 

medidas necessárias para excluí-los; iii) os provedores de acesso (access providers) estão 

totalmente isentos de qualquer responsabilidade538. 

Na Argentina, WALDO AUGUSTO ROBERTO SOBRINO defende igualmente a 

diferenciação da responsabilidade dos provedores de internet de acordo com categoria do 

conteúdo considerado ilícito: i) tratando-se de conteúdo próprio ou direto, isto é, aquele 

conteúdo elaborado e realizado pela mesma página ou site, os provedores de informação 

são objetivamente responsáveis pela inclusão da informação; ii) tratando-se de conteúdo de 

terceiro ou indireto, ou seja, os links disponibilizados na página ou sítio para conteúdos 

elaborados por terceiros, o provedor de informação também é objetivamente responsável 
																																																																																																																																																																								
OFENSAS ATRAVÉS DE SITE DE RELACIONAMENTO - ORKUT - RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - DEVER DE INDENIZAR - RECONHECIMENTO - 
QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRUDÊNCIA E MODERAÇÃO - OBSERVÂNCIA 
NECESSÁRIA. I - Restando demonstrado nos autos que a apelante (Google Brasil) atua como representante 
da Google Inc., no Brasil, fazendo parte do conglomerado empresarial responsável pelo site de 
relacionamento denominado Orkut, compete-lhe diligenciar no sentido de evitar que mensagens anônimas e 
ofensivas sejam disponibilizadas ao acesso público, pois, abstendo-se de fazê-lo, responderá por eventuais 
danos à honra e dignidade dos usuários decorrentes da má utilização dos serviços disponibilizados. II - 
Aplica-se à espécie o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que adota a teoria da responsabilidade civil 
objetiva, estabelecendo que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a 
atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. III - No 
arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser levados em consideração a reprovabilidade 
da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem 
como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida. 
537 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 
o marco civil da internet, in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.104, n.957, jul. 2015, p. 120. 
538 SOBRINO, Waldo Augusto Roberto. Algunas de las nuevas responsabilidades legales derivadas de 
internet, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.10, n.38, abr./jun. 2001, p. 13. 



	

	170	 	

pela sua inclusão, já que antes de incluir o link o provedor de informação necessariamente 

teve que analisá-lo539. No tocante ao conteúdo da informação, o autor defende que o 

provedor de informação será responsável na mesma medida em que o autor do referido 

conteúdo também seja responsabilizado. Os internet service providers (I.S.P.) e os 

servidores de hospedagem (hosting services providers), por sua vez, respondem 

subjetivamente pelos conteúdos neles oferecidos – já que não possuem qualquer ingerência 

sobre eles –, como, por exemplo, quando um usuário noticia a existência de conteúdo 

ilícito e quando o provedor deveria razoavelmente conhecer a existência de um site ou 

página com conteúdo ilegal alojada em seu servidor. Por fim, os provedores de acesso 

(access service providers) não assumem qualquer responsabilidade, pois sua única função 

é disponibilizar a estrutura técnica para que as páginas ou sites disponibilizem informações 

no ciberespaço540. 

YUN ZHAO oferece solução semelhante nos Estados Unidos, defendendo que os 

provedores de serviços de internet (internet service providers) poderão ser direta ou 

indiretamente responsáveis por eventuais ilicitudes, a depender de sua contribuição para a 

ocorrência do dano: os provedores de internet possuirão responsabilidade direta (direct 

liability) pelos danos causados aos usuários se eles mesmos disponibilizarem as referidas 

informações ou se possuírem controle editorial sobre elas; por outro lado, a sua 

responsabilidade será somente indireta (indirect liability) se deixarem de tomar as devidas 

providências para retirar o conteúdo após serem notificados da sua ilicitude (contributory 

liability: tipo (1.º) de secondary liability daquele que, não violando diretamente direito de 

outrem, induz, instiga, auxilia, permite que alguém o viole e, portanto, fica obrigado a 

reparar o dano) ou se auferirem benefício econômico direto daquele conteúdo (vicarious 

liability: tipo (2.º) de secondary liability daquele que, não violando diretamente direito 

alheio, nem lhe sendo imputável culpa alguma, fica obrigado a reparar o dano causado a 

outrem por alguém que o viole e que com aquele esteja em certa relação de subordinação 

ou dependência)541. 

 

																																																								
539 A responsabilidade objetiva limita-se aos “links de primeiro nível”, ou seja, aquele ao qual o usuário é 
diretamente direcionado a partir da página ou site; no tocante aos “links de segundo nível”, isto é, os links de 
links, a responsabilidade do provedor de informação é subjetiva. 
540 SOBRINO, Waldo Augusto Roberto. Algunas de las nuevas responsabilidades legales derivadas de 
internet, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.10, n.38, abr./jun. 2001, p. 15 e seguintes. 
541 ZHAO, Yun. Internet service providers and their liability, in Law and Technology –Washington D.C, v.34, 
n.1, p.1-19, 2001, p. 6 e seguintes. 
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7.1.4. Profissionais liberais 

 

O art. 14, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a 

responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais pelos danos causados aos 

consumidores em razão dos defeitos da prestação do serviço, afastando assim a cláusula 

geral da responsabilidade objetiva do fornecedor. Entretanto, isso não significa que a 

responsabilidade subjetiva do profissional liberal se estende aos casos de danos oriundos 

de publicidade enganosa ou abusiva, conforme veremos a seguir. 

Primeiramente, é preciso distinguir a situação do profissional liberal que 

anuncia seus próprios serviços daquela do profissional liberal da área de publicidade 

contratado pelo fornecedor para fazer publicidade de determinado produto ou serviço. 

No tocante ao primeiro, não se pode ignorar a premissa básica da aplicação da 

exceção da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, qual seja, a 

“responsabilidade pessoal do profissional liberal. Nesses casos, e esta é a razão da exceção, 

os contratos que vierem a ser firmados, sê-lo-ão intuitu personae, assim negociados, em 

regra, lastreados na confiança que se tem no conhecimento técnico do profissional que, 

pessoalmente, atenderá ao reclamo do cliente. São ajustes personalizados, particularizados, 

individualizados, pelo que a idéia básica é a de que neles falte a estrutura própria e 

complexa do serviço de massa”542. 

Ocorre que a publicidade, por sua própria natureza, decorre da massificação 

das relações jurídicas, de modo que não se vislumbra na publicidade o elemento pessoal 

que justifica a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. E, segundo esclarece 

CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, “se a contratação se dá de maneira coletiva, [...] torna-se 

à regra geral da responsabilidade sem culpa. [...] Não se tem contrato propriamente com a 

pessoa do profissional liberal”543. E, uma vez afastada a aplicação do dispositivo que 

estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal que veicula publicidade de 

seus próprios serviços, em virtude da ausência do elemento que a justifica (pessoalidade), 

																																																								
542 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 147. 
543 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 147. 
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iguala-se a sua situação em tudo à situação de qualquer outro anunciante, de modo que ele 

deverá responder objetivamente pelos danos advindos da mensagem publicitária544. 

A segunda hipótese de atuação do profissional liberal na atividade publicitária 

é aquela do profissional liberal publicitário, ou seja, o publicitário pessoa física contratado 

pelo fabricante ou fornecedor de serviços para elaborar mensagem publicitária de seu 

produto ou serviço. Nesse caso, o elemento da pessoalidade, embora esteja presente, está 

restrito à relação existente entre o fabricante ou prestador de serviços e o profissional 

liberal publicitário, não havendo que falar em qualquer pessoalidade com relação ao 

consumidor, até mesmo porque ele sequer não celebra contrato com o publicitário. Diante 

desse contexto, os publicitários profissionais liberais sem dúvida responderão 

subjetivamente por eventuais danos causados ao anunciante em sua atividade545; por outro 

lado, em relação aos consumidores afetados pela publicidade, a situação dos profissionais 

liberais da área de publicidade é em tudo igual à das agências de publicidade, de modo que 

eles deverão igualmente responder solidária e objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores em virtude da publicidade ilícita por eles elaborada., por força do art. 7.º, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que sem dúvida a sua conduta 

concorreu para o dano546. 

Entretanto, cumpre salientar que, mesmo no caso de responsabilidade subjetiva 

do publicitário perante o anunciante, não se aplicará a regra insculpida no art. 14, § 4.º, do 

Código de Defesa do Consumidor, eis que entre eles não há relação de consumo, tratando-

se em verdade da regra geral da responsabilidade subjetiva estabelecida pelos arts. 186 e 

927, caput, do Código Civil. 

 

7.1.5. Celebridades e influenciadores digitais 

																																																								
544 Cf. item 7.1.1. 
545 A esse respeito, RUI MOREIRA CHAVES esclarece que o profissional ou a agência de publicidade assumem 
perante o anunciante uma obrigação de meio, e não de resultado, “até porque o aumento das vendas ou a 
melhor implantação da empresa no mercado, não resultam apenas da campanha publicitária produzida, mas 
também de outros factores relacionados com a qualidade intrínseca do produto, com a predisposição do 
público para a sua aceitação, com a existência concorrencial no mercado de outros produtos com as mesmas 
características, da imagem da empresa e ainda do estado da economia” (CHAVES, Rui Moreira. Código da 
Publicidade anotado, p. 155). Ou seja, tanto o profissional liberal publicitário quanto a própria agência de 
publicidade responderão civilmente pelos danos causados ao anunciante somente em caso de inobservância 
dos deveres aos quais estão contratualmente vinculados: trata-se de responsabilidade de natureza subjetiva. 
546 A responsabilidade civil da agência de publicidade foi analisada de forma mais detida no item 7.1.2, 
valendo para os profissionais liberais publicitários as mesmas considerações lá tecidas. 
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A participação de celebridades é instrumento muito utilizado na publicidade 

como forma de influenciar a decisão dos consumidores, “dando-lhes, às vezes, uma falsa 

segurança sobre as qualidades do produto ou serviço, seja por afirmações, conselhos, 

recomendações, seja pela simples vinculação de sua imagem ou nome ao bem ou 

serviço”547, assumindo assim uma posição de “garante”. 

Normalmente – mas não necessariamente – isso ocorre por meio da chamada 

publicidade testemunhal, “a partir da qual se utiliza o testemunho de uma pessoa famosa 

ou de um especialista para dar maior credibilidade ao anúncio, vinculando o produto à 

imagem da pessoa pública querida ou do expert”548. Essa modalidade de publicidade “é 

permitida mesmo com o inevitável caráter subjetivo do testemunho”, com a ressalva de 

que “[a] fim de emprestar-se seriedade a esse tipo de publicidade, tem-se exigido que a 

testemunha efetivamente utilize o produto ou serviço objeto da publicidade”549. E, como 

qualquer outra modalidade de publicidade, a publicidade testemunhal deve ser verdadeira, 

de modo que “o testemunho deverá observar o princípio da veracidade, ou seja, o 

fornecedor deverá manter em seu poder os dados técnicos que comprovem as afirmações 

da celebridade ou do especialista a respeito do produto ou serviço, nos termos do art. 36, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”550. 

O CBAP também reconhece a importância da publicidade testemunhal, 

disciplinando essa modalidade de publicidade em seu Anexo Q – Testemunhas, Atestados, 

Endossos. Além de conceituar as diversas hipóteses de publicidade testemunhal, o Anexo 

Q do CBAP, por reconhecer que se trata de “técnica capaz de conferir maior força de 

comunicação, persuasão e credibilidade à mensagem publicitária” (item 4), estabelece 

recomendações acerca dessa modalidade de publicidade, valendo destacar, aqui, o item 

5.1, segundo o qual “[t]odo Anunciante, ou sua Agência, estará obrigado a 

comprovar/demonstrar a veracidade do testemunhal, sempre que isto lhe for solicitado”. 

É preciso atentar, no entanto, que “a contratação ou intervenção de uma pessoa 

famosa em determinado anúncio nem sempre resultará em uma publicidade testemunhal. 
																																																								
547 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, p. 161 
548 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 73. 
549  NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança 
e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 235. 
550 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 73. 
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Se a celebridade se restringe a simplesmente apresentar o produto ou serviço, sem verter 

juízos de valor ou opiniões baseadas em sua experiência de uso, então esta publicidade não 

poderá ser qualificada como testemunhal, figurando a celebridade como mero porta-voz 

(spokesman) do anunciante, vale dizer, no lugar e em nome do anunciante”551. 

PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES, em trabalho intitulado “[a] 

publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela participam”, afirma 

que, a partir do momento em que a celebridade aceita participar de determinada 

publicidade, “deverá prestar as informações de forma a não prejudicar terceiros”, havendo 

portanto uma “responsabilidade civil pela violação dos deveres secundários da boa-fé, 

mais especificamente o da confiança na fase pré-contratual, mesmo que ela se refira a 

conduta de terceiro”552. E, inserindo-se a publicidade no ambiente das relações do 

consumo, entende o autor que se aplicam às celebridades que dela participam o art. 7.º, 

parágrafo único, e o art. 25, § 1.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelecem a responsabilidade solidária de todos os causadores do dano, de forma que 

seriam objetiva e solidariamente responsáveis pela publicidade ilícita “todos os que 

colaborarem para o advento da mensagem ilícita, bem como de sua posterior colocação ao 

público”553, inclusive, portanto, a celebridade554. 

De forma semelhante, RUI MOREIRA CHAVES entende, à luz do art. 30 do 

Código de Publicidade português, que “[a] celebridade que, não sendo obrigada a 

participar na campanha publicitária, a aceita a troco de elevados honorários deverá arcar 

com as consequências negativas que daí poderão advir, caso o produto não corresponda às 

expectativas criadas pela publicidade nos destinatários”555. 

No entanto, parece mais acertado o entendimento do LUCIA ANCONA LOPES DE 

MAGALHÃES DIAS, segundo o qual as celebridades “não podem assumir responsabilidade 

idêntica à do fornecedor, notadamente porque em muitas situações atuam como mero 

‘porta-voz’ do anunciante, sem qualquer declaração com base em suas experiências 
																																																								
551 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 258. 
552 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades 
que dela participam, 2.ª ed., p. 168. 
553 BITTAR, C. A. Controle da publicidade: sancionamentos e mensagens enganosas e abusivas, in Revista 
de Direito do Consumidor, n.º 4, p. 126-132. 
554 No mesmo sentido, ISABELLA HENRIQUES afirma que perante o consumidor a celebridade que participa de 
mensagem publicitária atestando alguma qualidade do produto ou serviço anunciado integra a cadeia de 
consumo em conjunto com o anunciante a agência de publicidade, devendo responder solidariamente por 
eventuais danos causados aos consumidores (HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva 
dirigida às crianças, p. 94). 
555 CHAVES, Rui Moreira. Código da Publicidade anotado, p. 159. 
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pessoas de uso dos produtos ou serviços. Além disso, também não participam no processo 

de criação da peça publicitária, assumindo papel acessório na veiculação da mensagem, 

pois recebem um texto pré-definido pelo fornecedor e sua agência, não exercendo qualquer 

controle sobre o seu conteúdo”556. 

Distinguem-se, portanto, duas formas de atuação da celebridade na 

publicidade: i) a celebridade que participa de publicidade testemunhal deve responder 

solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores em função do seu 

testemunho, pois se vale de sua notoriedade para promover o consumo do produto ou 

serviço anunciado, emitindo opinião ao menos aparentemente pessoal sobre ele – o que 

sabidamente exerce maior poder persuasivo em face dos consumidores –, assemelhando-se 

a sua situação à das agências de publicidade557 e dos profissionais liberais publicitários558; 

ii) a celebridade que atua como simples porta-voz do anunciante responde por eventual 

ilicitude apenas de forma subsidiária e subjetiva, eis que ela não participou diretamente da 

elaboração da mensagem publicitária. Nesse último caso, as celebridades respondem pelos 

danos advindos de publicidade ilícita de que participarem somente de modo subsidiário e 

se agirem com culpa grave ou dolo, isto é, “se endossam características por elas 

sabidamente enganosas e, mesmo assim, emprestam a sua imagem” ou se não agiram com 

a diligência ordinária ao examinar a exatidão de eventuais informações prestadas pelo 

fornecedor – não se exigindo da celebridade qualquer conhecimento técnico ou expertise 

para compreensão da enganosidade ou abusividade 559 –, tratando-se de publicidade 

enganosa, ou ainda quando participam de publicidade de conteúdo manifestamente 

abusivo, da mesma forma que os veículos de comunicação560. Essa posição intermediária 

compatibiliza a proteção do consumidor com a extensão da atuação da celebridade que 

figura em mensagens publicitárias e seu correspondente poder persuasivo na formação de 

vontade do consumidor. 

O advento da internet e, em especial, das redes sociais, tais como blogs, 

YouTube, Instagram, Facebook e Snapchat, acarretou o surgimento de uma nova 

modalidade de comunicação em massa, por meio dos chamados digital influencers ou 

influenciadores digitais. São pessoas que, por meio das redes sociais, desenvolvem 

																																																								
556 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 324. 
557 Cf. item 7.1.2. 
558 Cf. item 7.1.4. 
559 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 324. 
560 Cf. item 7.1.3. 
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conteúdo para o público que acessa essas redes e, dessa forma, influenciam o processo de 

formação de opinião de seus “seguidores”, isto é, daqueles que se apropriam do conteúdo 

por eles produzido. 

A influência da atuação dos influenciadores digitais no processo de formação 

de vontade dos consumidores por meio de publicidade por eles veiculada é ainda mais 

contundente que a das celebridades, pois eles criam uma relação de proximidade com os 

seus seguidores, falando sobre experiências pessoais e indicando produtos e serviços por 

eles utilizados sem nenhuma contrapartida, estabelecendo uma relação de confiança com 

os espectadores e, assim, elevando a sua credibilidade perante o público. Por isso, quando 

essas pessoas veiculam mensagem de natureza publicitária sobre determinado produto ou 

serviço, essa mensagem vem dotada de maior poder persuasivo que a das celebridades, 

tornando-se mais vantajosa para os anunciantes. Além disso, a participação dos 

influenciadores digitais na atividade publicitária extrapola aquela de mero porta-voz do 

anunciante, pois eles mesmos são os responsáveis pela criação, instrumentalização e 

divulgação da publicidade, que deverá observar integralmente os princípios norteadores da 

publicidade – em especial o da identificação –, sob pena de ilicitude. 

E, por participarem diretamente da criação e difusão da mensagem publicitária, 

os influenciadores digitais devem ser objetivamente responsabilizados por eventuais danos 

oriundos de publicidade enganosa ou abusiva por eles disseminada, assemelhando-se a sua 

situação àquela das agências de publicidade e dos profissionais liberais da área 

publicitária561. 

Importante questão ainda diz respeito à responsabilidade pela publicidade 

ilícita veiculada por influenciadores digitais menores, cada vez mais frequente. Essa 

hipótese reveste-se de particular gravidade, pois, além da participação direta do menor na 

elaboração da mensagem publicitária, o que por si só já é questionável, o público alvo da 

mensagem invariavelmente também será criança ou adolescente, merecendo toda a tutela a 

eles assegurada pela legislação brasileira562. Nesse caso, a responsabilidade objetiva pelos 

danos ocasionados pela mensagem publicitária enganosa ou abusiva deverá recair sobre os 

responsáveis, aplicando-se regra prevista no art. 932, I, do Código Civil. 

 

																																																								
561 Cf. itens 7.1.2 e 7.1.4. 
562 Cf. item 5.5. 
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7.2. Causas excludentes de responsabilidade 

 

A despeito do sistema de responsabilidade civil objetiva do fornecedor trazido 

como regra no âmbito das relações de consumo, o próprio Código de Defesa do 

Consumidor traz, em seus arts. 12, § 3.º e 14, § 3.º, as chamadas causas excludentes de 

responsabilidade, ou seja, hipóteses nas quais o fornecedor não será responsável por 

eventuais danos experimentados pelos consumidores, em virtude da ausência de 

causalidade entre o fornecimento do produto ou serviço – ou, in casu, da veiculação da 

mensagem publicitária – e o dano experimentado pela vítima563. E, sendo o nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano da vítima um dos pressupostos da 

reponsabilidade civil, é evidente que, afastado o nexo de causalidade, não há que falar em 

responsabilidade564. 

Diante disso, é conclusão inafastável que as causas excludentes de 

responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos agentes 

objetivamente responsáveis pela publicidade, que, sob o prisma da matéria em comento, 

são as seguintes: i) não produção, não veiculação ou não participação de anúncio ilícito; ii) 

ausência de ilicitude (simulação, enganosidade ou abusividade) na peça publicitária565; iii) 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No primeiro caso, qual seja, a ausência de participação na criação ou 

veiculação da publicidade reputada ilícita, para que a responsabilidade do agente seja 

excluída, ele deve comprovar que a mensagem publicitária ilícita “não se liga a fato que, 

ainda involuntário, se ponha nos lindes de sua atividade ou do risco a ela inerente”566. Em 

outras palavras, o fornecedor será responsável pelos danos causados pela mensagem 

																																																								
563 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 159. 
564 Embora as causas excludentes de responsabilidade possam ser de três naturezas distintas – i) justificadoras 
ou causas de isenção, que afastam a ilicitude da conduta; ii) ausência de culpabilidade; e iii) excludentes de 
nexo causal – no âmbito da responsabilidade civil objetiva e, mais especificamente, na responsabilidade civil 
do fornecedor, “as causas de irresponsabilidade possuem seu campo de exercício restrito ao nexo causal entre 
a conduta e o dano, por não serem pressupostos da responsabilidade civil objetiva a ilicitude ou a 
culpabilidade do ato” (PAULA, Carolina Bellini Arantes de. As excludentes de responsabilidade civil objetiva, 
p. 89). Nesse sentido, cf. ainda CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 508. 
565 SILVA, Regina Beatriz Tavares da; e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade civil pela 
publicidade, in SILVA, Regina Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 
437 e 438. 
566 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 159 e 160. 
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publicitária de seu produto ou serviço, ainda que não a tenha veiculado, caso essa 

veiculação se insira dentro dos riscos de sua atividade. 

Em ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de suposta 

publicidade enganosa a ela enviada por meio de mensagem de texto (SMS) segundo a qual 

ela teria sido contemplada em sorteio, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO afastou a 

responsabilidade da ré-fornecedora por quaisquer danos ocasionados à autora-

consumidora, por inexistir qualquer evidência de que a referida mensagem fora a ela 

enviada pela fornecedora, reconhecendo ainda ser recorrente a prática de fraudes 

semelhantes à descrita nos autos567. Ou seja, reconheceu-se a exclusão da responsabilidade 

do fornecedor por danos ocasionados aos consumidores por mensagem publicitária da qual 

ele não participou e da qual tampouco se beneficiou. 

A ausência de ilícito não demanda maiores explicações, pois, se não houver 

enganosidade ou abusividade da mensagem publicitária, inexiste ato ilícito suscetível de 

reparação. Observe-se apenas que a aferição da ilicitude da mensagem deve observar 

critérios objetivos, ainda que levando em consideração a figura do consumidor, não se 

prestando a afastar a responsabilidade do fornecedor a simples alegação de que um ou mais 

consumidores não foram induzidos induzido em erro pela mensagem publicitária ou não 

tiveram seus valores e crenças pessoais atingidos568. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL rejeitou a pretensão 

indenizatória deduzida por herdeiros de tabagista contra a empresa fabricante de cigarros, 

por meio da qual os autores imputavam à ré a responsabilidade pela morte do consumidor, 

acometido de câncer na língua, entendendo, dentre outros argumentos, que a atividade de 

fabricação e comercialização de cigarros é lícita e que à época em que a ré veiculou 

publicidade de seus produtos não havia restrição legal ou constitucional à publicidade de 

derivados de tabaco569, afastando a responsabilidade civil da ré pelos danos causados ao 

																																																								
567 “Prestação de serviços. Ação indenizatória. Suposta publicidade enganosa. R. sentença de improcedência, 
com apelo só da consumidora/autora. Envio de mensagem de texto (SMS) informando a contemplação em 
sorteio/prêmio. Ausência de provas que vinculem a requerida à referida comunicação. Propaganda enganosa 
não caracterizada. Fraude perpetrada por terceiros que é prática recorrente nos dias atuais, lamentavelmente. 
Fato notório. Ausência de responsabilidade da ré. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se 
provimento ao recurso da requerente” (TJSP, 27.ª Câm. Dir. Privado. Ap. n.º 1047027-24.2016.8.26.0576, 
Rel. Des. Campos Petroni, j. 17/10/2017). 
568 Acerca da caracterização da publicidade ilícita, cf. item 5. 
569  “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TABAGISMO. AUSÊNCIA DE 
ILICITUDE E DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE INDUSTRIAL/COMERCIAL 
DESENVOLVIDA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL, IN CASU, NÃO CARACTERIZADA. Não 
configurada a ilicitude da atividade da demandada, uma vez que age no exercício do direito de produção e 
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consumidor por inexistência de ilicitude de sua conduta, inclusive no tocante à veiculação 

de publicidade do produto. 

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, na terminologia de 

CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, o fato da vítima ou de terceiro, igualmente exime o 

fornecedor da responsabilidade por eventuais danos suportados pela vítima. O fato da 

vítima afasta o nexo causal entre o dano e a mensagem publicitária veiculada, eis que o 

dano experimentado pela vítima decorre unicamente de sua própria conduta, ocupando o 

fornecedor papel de mero instrumento da produção do dano570. Por outro lado, o fato de 

terceiro apto a afastar a responsabilidade civil do fornecedor não pode estar inserido no 

risco normal da atividade do fornecedor nem integrar a cadeia da fornecimento do produto 

ou serviço anunciado ou, mais especificamente, ser algum dos agentes envolvidos na 

elaboração e veiculação da mensagem publicitária. 

O fato de terceiro somente será admitido como excludente de responsabilidade 

desde que presentes, cumulativamente, as seguintes condições: i) a causa exclusiva dos 

efeitos do fato prejudicial é o fato de terceiro, porque somente então estará eliminado o 

vínculo de causalidade entre o dano e a conduta do autor; ii) o terceiro é pessoa distinta do 

fornecedor e da vítima, além de não ser, direta ou indiretamente, legal ou contratualmente, 

subordinado àquele”571. 

Por outro lado, caso seja apurada a ocorrência de culpa concorrente da vítima 

ou de terceiro, a responsabilidade do fornecedor não será afastada, mas poderá gerar os 

seguintes efeitos: i) tratando-se de culpa concorrente da vítima, a indenização será reduzida 

proporcionalmente à parcela de participação da vítima para a ocorrência do efeito danoso; 

ii) tratando-se de culpa concorrente de terceiro, o fornecedor demandado deverá reparar 

integralmente os danos suportados pelo consumidor, cabendo-lhe posteriormente buscar 

																																																																																																																																																																								
comercialização de cigarros. Circunstância que afasta a ocorrência de responsabilidade civil. Ausência de 
nexo causal entre a conduta de produzir/vender tabaco e o desenvolvimento de doença mortal por familiar 
dos autores. [...] Antes da Constituição Federal de 1988 – raiz normativa das limitações impostas às 
propagandas do tabaco –, sobretudo antes da vasta legislação restritiva do consumo e publicidade de cigarros, 
aí incluindo-se notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n.º 9.294/96, não havia dever 
jurídico de informação que impusesse às indústrias do fumo uma conduta diversa daquela por elas praticada 
em décadas passadas. [...] Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO À 
APELAÇÃO. UNÂNIME (TJRS, 10.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70077091593, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner 
Pestana, j. 28/06/2018). 
570 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 161 e 162. 
571 PAULA, Carolina Bellini Arantes de. As excludentes de responsabilidade civil objetiva, p. 109 e 110. 
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contra o terceiro concorrente o equivalente à sua participação para a ocorrência do dano, 

por meio de ação regressiva572 e 573. 

O art. 30, n.º 2, do Código de Publicidade português admite a prova de que a 

agência ou o veículo de comunicação agiram sem conhecimento do anunciante, que com 

isso ficaria isento da responsabilidade 574 , tratando-se de hipótese de exclusão da 

responsabilidade por fato de terceiro. O direito brasileiro, ao contrário, não abre essa 

exceção, o que confere proteção mais ampla e imediata ao consumidor, que, na qualidade 

de alvo da publicidade ilícita, “não tem como saber quem autorizou a divulgação da 

mensagem ou quem praticou alguma incorreção”575, podendo sempre intentar a ação contra 

o anunciante, a quem caberá, por sua vez, exercer eventual direito de regresso nas vias 

próprias576. Isso porque, como visto, para fins de exclusão da responsabilidade civil do 

fornecedor por culpa exclusiva de terceiro, “[e]ste terceiro não pode ser em momento 

algum algo/alguém que tenha participado da cadeira de fornecimento de produto ou 

serviço, direta ou indiretamente”577. Ora, na medida em que a agência de publicidade e o 

veículos de comunicação são contratados pelo anunciante para veicular a mensagem 

publicitária, ele não poderá ser considerado “terceiro” estranho à publicidade, para fins de 

excluir a responsabilidade do anunciante pelos danos dela advindos. 

Em ação judicial na qual a autora-consumidora suscitava a enganosidade de 

publicidade de programa de intercâmbio estudantil e cultural por não ter logrado obter 

vaga de emprego no país de destino, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a 

ocorrência das excludentes de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, 

pois a fornecedora do serviço contratado não prometia nenhuma vaga de emprego 

específica e, após a reprovação da consumidora no processo seletivo da empregadora por 

ela almejada – que não possuía qualquer ligação com a anunciante e, portanto, se 

enquadrava no conceito de terceiro – ela recusou as demais vagas de emprego que lhe 
																																																								
572 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 205 e seguintes. 
573 No mesmo sentido, cf. FREITAS, Arystóbulo de Oliveira. Responsabilidade civil objetiva no CDC, in 
NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e 
direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 504. 
574 Artigo 30.º [...] 
2 - Os anunciantes eximir-se-ão da responsabilidade prevista no número anterior caso provem não ter tido 
prévio conhecimento da mensagem publicitária veiculada. 
575 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 173. 
576 Acerca da culpa exclusiva de terceiro, cf. item 7.2. 
577 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. Considerações acerca da responsabilidade pelo fato do 
produto ou serviço no CDC, in SODRÉ, Marcelo Gomes; MEIRA, Fabíola e CALDEIRA, Patrícia (orgs.). 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 109. 
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foram oferecidas e optou por viajar com seus amigos, razão pela qual não poderia ser 

imputada à fornecedora a responsabilidade pela não-colocação da consumidora no 

mercado de trabalho, como constara da publicidade do serviço por ela contratado578. 

A excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima é também 

constantemente suscitada pela indústria do tabaco – e aceita pelo Poder Judiciário – em 

casos de pedidos de indenização deduzidos por fumantes ou familiares de fumantes vítimas 

de doenças associadas ao tabagismo, já que o tabagista teria o livre-arbítrio de iniciar e 

manter o hábito do fumo. Ocorre que, embora certamente a decisão final de consumir ou 

não tabaco seja do próprio consumidor, não se pode ignorar que as empresas tabagistas 

sempre utilizaram campanhas de marketing altamente sofisticadas atraentes para despertar 

o desejo do consumo de seus produtos, especialmente junto ao público jovem579. 

Nessa esteira, FERNANDA NUNES BARBOSA e MÔNICA ANDREIS apontam que é 

preciso distinguir dois momentos no comportamento do tabagista: i) o momento da 

experimentação e início do consumo; ii) o momento em que se estabelece a dependência 

química. No primeiro momento, não haveria que cogitar de culpa exclusiva vítima porque 

o consumidor padrão é sabidamente o público jovem, mais suscetível aos apelos das 

mensagens publicitários e, portanto, em situação de hipervulnerabilidade e déficit 

informacional acerca dos malefícios do tabaco, relativizando assim o chamado “livre-

arbítrio” do consumidor ao iniciar o consumo do produto. No segundo momento, a 

liberdade de escolha do consumidor é ainda mais atenuada em razão do alto poder de 

adição do produto, na medida em que a dependência química e os efeitos da abstinência 

																																																								
578 “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos morais e materiais. Intercâmbio 
estudantil e cultural. Programa “Work and Travel”. Sentença de improcedência do pedido. Apelo dos autores, 
que afirmam que foi realizada propaganda enganosa, a ensejar indenização por danos materiais e morais. Não 
há falar em propaganda enganosa, nos moldes do artigo 37, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, nem 
em inadimplemento contractual por parte da ré, uma vez que a demandada agiu conforme o pactuado ao 
buscar a inclusão da autora no mercado de trabalho do país em que se hospedava, não conseguindo, porém, 
lograr êxito, ora por circunstâncias alheias a sua vontade, ora por iniciativa da própria demandante, que 
recusou outras ofertas de emprego, injustificadamente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” 
(TJSP, 25.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0007941-45.2010.8.26.0650, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 
01/09/2016). 
579 Observe-se que, apesar de atualmente ser vedada qualquer forma de publicidade de tabaco, os efeitos dos 
hábitos iniciados nos período em que não havia regulamentação da publicidade de tabaco ou mesmo quando 
as restrições eram menos severas vêm sendo sentidos até hoje, razão pela qual essa argumentação ainda se 
mostra relevante. 
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dificultam que o consumidor de longo prazo não retome o consumo, ainda que possua o 

desejo de retomar sua autonomia frente à dependência580. 

Por fim, embora não estejam expressamente previstos no Código de Defesa do 

Consumidor, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem o caso fortuito e a força 

maior como causas excludentes de responsabilidade do fornecedor581. Isso porque o caso 

fortuito e a força maior são excludentes de responsabilidade genéricas, decorrentes do 

“reconhecimento da autonomia da causa do dano por fator autônomo e distinto ao ato ou 

fato que poderia ser atribuído ao agente objetivamente responsável”582, ou seja, consistem 

em fatos externos necessários e inevitáveis que rompem o nexo causal entre a conduta do 

fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor583. 

A caracterização do caso fortuito e da força maior depende da presença de dois 

requisitos cumulativos: i) necessidade, que se caracteriza pela “capacidade fática do evento 

causar o dano sem que o sujeito tenha contribuído para isso”; e ii) inevitabilidade, que 

consiste na “impossibilidade de o agente evitar o dano, impedir que este seja causado pelo 

evento, devido ao determinismo universal, e não à imprevisibilidade ou grau de diligência 

do agente”584, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo discussão acerca da presença de 

culpa do fornecedor, cuja responsabilidade civil é de natureza objetiva. Esses dois 

requisitos estão igualmente presentes no conceito de força maior trazido por MARCO FÁBIO 

MORSELLO, segundo o qual a força maior é “o fato externo necessário (que leva ao dano), 

sem qualquer vínculo com a pessoa ou empresa do devedor, que, por ser irresistível, 

insuperável e invencível e ocorrer sem sua intervenção, elide a sua responsabilidade”585. 

Tratando-se de discussão acerca da exclusão de responsabilidade por caso 

fortuito ou força maior no âmbito das relações de consumo, é preciso ainda que o fortuito 

																																																								
580 BARBOSA, Fernanda Nunes; e ANDREIS, Mônica. O argumento da culpa da vítima como excludente da 
responsabilidade civil da indústria do cigarro: proposta de reflexão, in Revista de Direito do Consumidor – 
São Paulo, v.21, n.82, p.61-84, abr./jun. 2012. 
581 A distinção entre caso fortuito e força maior é questão altamente controvertida na doutrina e na 
jurisprudência e que ultrapassa o escopo do presente estudo. Assim, adotar-se-á a posição de PONTES DE 
MIRANDA pela indistinção dos conceitos, eis que ambos são disciplinados pela mesma regra jurídica e estão 
baseados na noção de inevitabilidade (PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de Direito Privado, v. XXIII, p. 
77 e seguintes). 
582 PAULA, Carolina Bellini Arantes de. As excludentes de responsabilidade civil objetiva, p. 91. 
583 FREITAS, Arystóbulo de Oliveira. Responsabilidade civil objetiva no CDC, in NERY JUNIOR, Nelson; e 
NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e direito do consumidor 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 507; MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte 
aéreo, p. 32. 
584 PAULA, Carolina Bellini Arantes de. As excludentes de responsabilidade civil objetiva, p. 94. 
585 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo, p. 23 e 24. 
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seja externo, ou seja, “estranho ao risco normal da atividade do fornecedor”586. Assim 

sendo, “fatos considerados inevitáveis romperiam o nexo de causalidade quando se 

demonstra – e o ônus será do fornecedor – que o fato alegado não teria qualquer relação 

com sua atividade ou reveste-se de uma conduta que, justamente por essa atividade, não 

lhe seria razoável exigir”587; ao contrário, se o fato inevitável ou estiver inserido dentro do 

risco da atividade do fornecedor, ele não poderá se eximir da responsabilidade pelos danos 

daí advindos, por se tratar de fortuito interno. 

Da mesma forma, MARCO FÁBIO MORSELLO distingue a força maior intrínseca 

e a força maior extrínseca: i) força maior intrínseca: “fato imprevisível e inevitável que se 

liga à organização da empresa ou pessoa natural, e que concerne aos riscos da atividade 

empreendida, sendo ínsito à organização do negócio explorado pela empresa ou pessoa”, 

ii) força maior extrínseca: “fato imprevisível, inevitável e insuperável ou invencível, 

exterior e, por via de consequência, estranho à organização empresarial ou terceirizada do 

negócio, sem portanto, qualquer vínculo com a empresa”588. 

Conclui-se, portanto, que o caso fortuito e a força maior igualmente rompem o 

nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor o dano experimentado pelo consumidor 

e, portanto, excluem a responsabilidade daquele, desde que, contudo, se trate de fortuito 

externo ou força maior extrínseca, assim entendido o evento absolutamente estranho à 

atividade desenvolvida pelo fornecedor e ao produto ou serviço por ele fornecido. 

 

7.3. Efeitos civis da publicidade ilícita 

 

O § 4.º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, como visto, trazia um 

rol de consequências que poderiam ser impostas ao fornecedor que utilizasse publicidade 

ilícita: i) indenização pelos danos causados aos consumidores; ii) abstenção da prática do 

ato, sob pena de execução específica, para o caso de inadimplemento; iii) 

“contrapropaganda”. 
																																																								
586 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (org.). Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 165. Nesse sentido, cf. ainda 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 514. 
587 DIAS, José Luiz P. Oliveira; e PRADO, Patrícia Pontes Passarelli. Responsabilidade civil objetiva do CDC: 
ponto de vista, in NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: 
indenizabilidade e direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 418. 
588 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo, p. 24 e seguintes. 



	

	184	 	

Ocorre que, a despeito do veto (mantido) ao referido dispositivo e da 

inexistência de outro dispositivo legal expresso acerca das sanções aplicáveis ao 

fornecedor em caso de ilicitude da publicidade, o art. 6.º, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor assegura aos consumidores o direito básico à efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos. Diante disso, ao fornecedor 

responsável pela publicidade considerada ilícita podem ser impostas todas as medidas 

juridicamente possíveis voltadas à reparação e prevenção de danos aos consumidores, que 

podem consistir em imposição de obrigações de fazer ou na simples condenação ao 

pagamento de indenização para reparação dos danos materiais ou morais, individuais ou 

coletivos, ocasionados pela publicidade. 

Observe-se ainda que as consequências civis da publicidade ilícita tratadas a 

seguir não são excludentes, podendo o responsável pela publicidade ilícita ser condenado, 

cumulativamente, ao cumprimento de obrigações de fazer (ou não fazer) e ao pagamento 

de indenização pelos danos causados aos consumidores. 

 

7.3.1. Vinculação contratual pela publicidade 

 

O princípio da vinculação pela oferta589, previsto no art. 30 do Código de 

Defesa do Consumidor, estabelece que “[t]oda 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”. 

Observe-se que, para que o consumidor possa exigir que o conteúdo das 

mensagens publicitárias integre obrigatoriamente o contrato, é necessária a presença de 

três requisitos, cumulativamente: i) “sentido útil do conteúdo da mensagem, ou seja, a 

determinação e concretização indispensáveis para a relevância negocial da publicidade, 

excluindo-se a mera fantasia e algumas expressões hiperbólicas indefinidas”; ii) 

“oportunidade temporal da mensagem, que deverá ser anterior à conclusão do contrato”; 

																																																								
589 Sobre o princípio da vinculação pela oferta, cf. item 4.3. 
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iii) “conexão adequada entre o enunciado publicitário e os restantes enunciados negociais, 

integrando-se ambos no mesmo contexto contratual”590. 

Além disso, a possibilidade de vinculação contratual depende da espécie de 

publicidade em questão: tratando-se de publicidade institucional, que “visa apenas 

demonstrar ou informar o consumidor sobre a figura do fornecedor e/ou sobre seus 

produtos e serviços [...] apresenta-se desprovida de qualquer conteúdo negocial, sendo 

apenas visual ou informativa, não dando ensejo ao surgimento de um vínculo obrigacional 

para o fornecedor, não havendo, portanto, a configuração de uma oferta”591; de outro lado, 

a veiculação de publicidade promocional, ou seja, aquela diretamente destinada a 

promover a venda do produto ou serviço anunciado, vincula o fornecedor aos termos 

contidos na mensagem publicitária. 

No tocante à delimitação da “publicidade suficientemente precisa”, existem 

duas correntes doutrinárias: i) a publicidade somente será considerada suficientemente 

precisa quando contiver todas as características relevantes do produto ou serviço e todos os 

elementos integrantes do futuro contrato (publicidade total); ii) a publicidade “pode referir-

se a apenas uma qualidade do produto ou serviço e já vincula, já integra o contrato que vier 

a ser celebrado, regulando aquele aspecto se mais favorável ao consumidor, mesmo que a 

oferta-publicitária não seja total, de um ponto de vista clássico, quanto a presença de todos 

os elementos contratuais”592. Este parece ser o entendimento mais adequado do ponto de 

vista da segurança jurídica e da proteção dos interesses dos consumidores, além de estar 

em maior consonância com o princípio da boa-fé objetiva. Do contrário, admitir-se-ia que 

o fornecedor se esquivasse do cumprimento dos termos anunciados sob o pretexto de que a 

mensagem não conteria todos os elementos essenciais do contrato. 

Observe-se que a jurisprudência brasileira entende que vinculação do 

fornecedor aos termos da publicidade se refere não apenas ao produto ou serviço principal, 

mas também a eventuais brindes prometidos aos consumidores, desde que presente a 

necessária precisão relativa a esse brinde, da mesma forma exigida para o produto ou 

serviço principal. Por esse motivo, embora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO tenha 

reconhecido a enganosidade de mensagem publicitária que prometia que o notebook 

																																																								
590 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 101. 
591 MARTINEZ, Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no 
Brasil, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.15, n.58, abr/jun. 2006, p. 239. 
592 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 307. 
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adquirido pelo consumidor viria acompanhado de brinde, entendeu inviável a condenação 

da empresa anunciante na obrigação de fazer consistente na entrega do brinde por ausência 

de especificação de qual seria esse brinde, ou seja, não havia a necessária precisão da 

mensagem com relação ao brinde prometido, resolvendo-se a situação tão somente com o 

pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados o consumidor pela frustração 

da expectativa legítima nele gerada a esse respeito593. 

A publicidade suficientemente precisa possui, inicialmente, natureza pré-

contratual, “pois é somente uma declaração unilateral de vontade da qual decorrem deveres 

jurídicos para o fornecedor e a qual correspondem direitos para os consumidores expostos 

à publicidade”594, de modo que o fornecedor é colocado em um estado de sujeição face à 

possível aceitação da oferta pelos consumidores, da mesma forma que o proponente de 

proposta aceita nas relações disciplinas pelo Código Civil. Somente após a aceitação da 

oferta é que surge entre o fornecedor e o consumidor um vínculo de natureza contratual, de 

modo que a responsabilidade do fornecedor que recusa o cumprimento da oferta é de 

natureza tipicamente contratual595. 

No mesmo sentido, ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR reconhece que o fornecedor 

tem uma obrigação pré-contratual de manter a oferta, sob pena de sofrer a consequência do 

art. 35 do Código de Defesa do Consumidor; entretanto, uma vez aceita a oferta pelo 

																																																								
593 “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL COMPRA E VENDA PROPAGANDA ENGANOSA 
- VENDA DE PRODUTO (Notebook) CONDICIONADA A OFERTA DE BRINDE NÃO 
ESPECIFICADO NA PROPAGANDA ALOJADA NO SITE ELETRONICO DA REQUERIDA CONSTA 
DA OFERTA: “ GANHE UM BRINDE NA COMPRA DESTE PRODUTO “, POSICIONADA AO LADO 
DO PRODUTO - ENTREGA DE NOTEBOOK DESACOMPANHADA DO BRINDE ANUNCIADO – 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Ação objetivando a 
entrega de brinde conforme anúncio postado no site eletrônico da requerida na venda de produto ( notebook ) 
e o ressarcimento por danos morais. Feita a compra e entrega do produto anunciado, desatendendo ao que 
fora anunciado, a empresa demandada não fez a entrega do brinde. Solicitação junto ao SAC da empresa 
reclamando o brinde, sem êxito. Conduta que se ajusta ao preceito estampado no artigo 37 do Código de 
Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. Dano moral configurado. Presunção dos transtornos e 
aborrecimentos suportados pelo requerente. Reparação moral devida. Precedentes desta Corte de Justiça do 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor que deve ser fixado em conformidade com os critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade. Vencido em maior parte, a demandada responderá pelo pagamento das 
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios. Incidência de juros de mora a partir da citação e 
atualização a contar deste julgado. Improcedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do 
autor em parte provido para condenar a requerida no pagamento de reparação moral, melhor distribuídas as 
verbas sucumbenciais (TJSP, 25.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0006066-80.2015.8.26.0483, Rel. Des. 
Marcondes D’Angelo, j. 09/02/2017). 
594 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade: a nova visão do Código de Defesa 
do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.10, abr./jun. 1994, p. 13. 
595 MARTINS-COSTA, Judith. A incidência do princípio boa fé no período pré-negocial: reflexões em torno de 
uma notícia jornalística, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.4, 1992, p. 156. 
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consumidor, forma-se o contrato e a publicidade passará a integrar o conteúdo desse, como 

verdadeira “cláusula extra, não escrita, mas que produzirá todos os efeitos legais”596. 

E em caso de recusa do fornecedor em cumprir o contrato resultante da 

aceitação, pelo consumidor, da oferta, apresentação ou publicidade, o art. 35 do Código de 

Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, à sua escolha: i) exigir o seu 

cumprimento; ii) aceitar outro produto ou serviço equivalente; iii) resolver o contrato, em 

razão do inadimplemento, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente e atualizada, e perdas e danos597. 

As alternativas previstas nos incisos I e II do art. 35 seguem a sistemática 

adotada pelo legislador brasileiro, que dá prioridade ao cumprimento específico da 

obrigação, eis que “não só na relação de consumo, mas de maneira geral, a nova redação 

do art. 461 do CPC também só buscará em última hipótese transformar em perdas e 

danos”598. A última alternativa à disposição do consumidor ante a recusa do fornecedor em 

cumprir a obrigação contratual, prevista no inciso III, é a resolução do contrato por 

inadimplemento, com a restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, e 

indenização pelas perdas e danos599. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, em ação ajuizada por 

consumidor prejudicado por publicidade enganosa, impôs à operadora de plano de saúde 

que veiculou publicidade de seus serviços fazendo expressa menção à especialidade de 

urologia a execução específica da obrigação assumida, qual seja, o custeio do tratamento 

de que necessitava o consumidor na referida especialidade, ainda que o único hospital 
																																																								
596 AMARAL JUNIOR, Alberto do. O principio da vinculação da mensagem publicitária, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.14, abr./jun. 1995, p. 49. 
597 Nesse ponto, cabe ressaltar que a redação do art. 35 do CDC não é exata, pois o contrato se forma com a 
aceitação da oferta pelo consumidor. Assim, se houver recusa do fornecedor, não se trata, a rigor, de recusa 
de cumprimento da oferta, e sim de recusa de cumprimento do contrato, podendo o consumidor exigir o 
cumprimento forçado da obrigação, a substituição da prestação ou a resolução do contrato por 
inadimplemento. 
598 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 247. 
599  Na verdade, embora o legislador comumente dê preferência à execução específica, limitando a 
possibilidade de resolução contratual com indenização pelas perdas e danos resultantes da inexecução (ex.: 
art. 497 do Novo Código de Processo Civil), essa não foi a solução adotada pelo CDC em caso de recusa de 
cumprimento da oferta, na medida em que o art. 35 atribui ao consumidor a livre escolha entre as alternativas 
previstas. A indenização não constitui, portanto, ultima ratio, cabendo ao consumidor optar pela solução que 
lhe convier. Solução diversa foi adotada pelo art. 18 do CDC no tocante aos vícios de produto ou serviço, já 
que o consumidor só poderá optar dentre as alternativas do § 1.º apenas caso o vício não seja sanado no prazo 
de 30 dias. Fica, no entanto, ressalvada a existência de entendimento contrário, segundo o qual a 
impossibilidade de cumprimento é pressuposto lógico da opção do consumidor por outro produto ou serviço 
equivalente ou pela resolução do contrato, pois do contrário o consumidor poderia exigir o cumprimento 
forçado da obrigação (PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de 
Defesa do Consumidor, p. 114). 
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credenciado ao plano de saúde do consumidor não possuísse tal especialidade600, tratando-

se de hipótese na qual o consumidor optou alternativa a ele assegurada pelo art. 35, I, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

De forma análoga, construtora que veiculou publicidade de seu 

empreendimento afirmando que ele estava vinculado ao programa governamental “Minha 

Casa, Minha Vida” e posteriormente teve essa vinculação negada em razão da reavaliação 

do imóvel por preço superior ao limite imposto por lei foi condenada a “manter as 

características da oferta, que incluiu o financiamento com as vantagens e subsídios previsto 

para o programa governamental ‘Minha Casa Minha Vida’”, por meio do pagamento da 

diferença dos valores que os consumidores pagariam caso eles tivessem obtido 

financiamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” e os valores efetivamentes pagos 

por eles em razão do financiamento contratado com outra instituição financeira601. 

Embora menos comum, é possível também que a execução específica da 

publicidade ocorra por meio da imposição de uma obrigação de não fazer ao anunciante: 

no caso da publicidade de programa de instituição de ensino (UNIESP) que prometia aos 

alunos bolsa de 100% (“Programa UNIESP paga”) mas em que, após a matrícula, o 

consumidor tomava ciência de que na verdade se tratava de financiamento concedido pelo 

FIES e que em caso de recusa ele deveria arcar com as mensalidades, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO tem entendido pela caracterização de publicidade enganosa e 

declarado a inexigibilidade das mensalidades cobradas dos alunos, compelindo a 

																																																								
600  “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. ART. 273 DO CPC. Presentes os pressupostos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação e da verossimilhança da alegação demonstrada, prima facie, de modo inequívoco, deve ser mantida 
a antecipação de tutela para que a agravante providencie ao agravado a internação especificada na decisão 
recorrida. A veiculação de propaganda enunciando especialidade médica, com a posterior contratação de 
plano de saúde pelo agravado, vincula o fornecedor. O serviço deverá ser prestado de forma plena. Assim, 
acaso o demandado não possua condições para tanto em suas dependências, deverá providenciar o custeio do 
procedimento em outro nosocômio. Inteligência do art. 30 do CODECON. O consumidor, quando contrata 
apólice de seguro saúde, visa justamente a acautelar-se de necessidades como a mencionada nos autos. Logo, 
não se afigura razoável a imposição de restrição não enunciada de forma clara no momento da contratação. 
AGRAVO DESPROVIDO” (TJRS, 6.ª Câm. Cível, AI n.º 70012567301, Rel. Des. Ubirajara Mach de 
Oliveira, j. 26/01/2006). 
601 “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão 
do ônus da prova. Art. 6, VIII, CDC. Propaganda enganosa. Informação de vinculação do empreendimento 
ao programa governamental “Minha Casa Minha Vida”. A propaganda obriga o fornecedor que a fizer 
veicular, e dela se utilizar para incrementar seus negócios, e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 
30, CDC. Obrigação de financiar diretamente o saldo remanescente, nas mesmas condições do programa de 
financiamento habitacional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterizado. Situação 
que ultrapassa o mero aborrecimento. Falha do serviço que frustrou as expectativas dos adquirentes de 
consolidação do negócio nos termos propostos pela construtora, gerando insegurança e desequilíbrio 
psíquico. Recurso desprovido” (TJSP,10.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0019784-29.2011.8.26.0114, Rel. Des. 
J. B. Paula Lima, j. 17/04/2018). 
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fornecedora ao cumprimento da publicidade por ela veiculada por meio de obrigação de 

não fazer602. 

O consumidor pode também optar pelo recebimento de produto equivalente ao 

anunciado (art. 35, II, do CDC), o que foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

GRANDE DO SUL ao declarar a enganosidade de mensagem publicitária da qual constava 

que a câmera filmadora adquirida pelo consumidor vinha acompanhada de bateria de longa 

duração e controle remoto quando, em verdade, não o era, com a consequente condenação 

da fornecedora a substituir o produto adquirido pelo consumidor por outro que contivesse 

as características anunciadas603. 

Por fim, acolhendo pedido formulado por consumidor que optou pela 

alternativa prevista no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO decretou a resolução de contrato de prestação de serviços 

educacionais de pós-graduação e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo 

																																																								
602 “Apelação. Prestação de serviços educacionais. Declaração de inexigibilidade de débitos. Autor que foi a 
levado a matricular-se em instituição de ensino por conta de propagandas veiculadas pela instituição no 
tocante à concessão de bolsa. Ocorrência de propaganda enganosa. 1. Relação jurídica entabulada entre as 
partes é de consumo, nos termos do artigo 2.º e 3.º, do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de 
inversão do onus da prova no caso dos autos. Fatos alegados na petição inicial do autor foram 
suficientemente comprovados por ele. 2. Dispositivos constitucionais destacados pelo apelante (art. 207 e 
209), que garantem plena autonomia às universidades e livre iniciativa, não lhe socorrem na questão central 
posta na sentença, qual seja, a prática de propaganda enganosa. 3. Propagando enganosa. Ocorrência. 
Observância às prescrições do artigo 6.º, inciso III e IV, e artigo 37, § 1.º, ambos do Código de Defesa do 
Consumidor. Presentes nos autos provas para reconhecer que a apelante veiculou publicidade destinada a 
captação de alunos com inobservância de seu dever de boa-fé pré-contratual e acabou por incorrer em 
propaganda enganosa. Enganosidade contida nos anúncios publicitários promovidos pela apelante, pois, além 
de reiterados e veiculados de forma ampla para destinatários indeterminados, houve expressa e específica 
informação ao apelado acerca da concessão de bolsa de estudos no percentual de 100%. 4. Art. 122, art. 107 
e art. 110, todos do Código Civil. Disposições legais invocadas pela apelante relativas ao negócio jurídico, 
que não lhe favorecem, eis que reconhecido que autor foi levado a celebrar contrato com a apelante levado 
pela enganosidade da propaganda, sendo forçoso o reconhecimento de erro na declaração de vontade do 
contratante. Recurso não provido” (TJSP, 34.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 3002175-74.2013.8.26.0481, Rel. 
Des. Kenarik Boujikian, j. 11/05/2016). 
603 TJRS, Primeira Turma Recursal Cível dos JECs, Recurso inominado n.º 71002369262, Rel. Dr. Fabio 
Vieira Heerdt, j. 24/06/2010. No mesmo sentido: “CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE DO 
PRODUTO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 
DECADÊNCIA DA GARANTIA LEGAL NÃO IMPLEMENTADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL PARA EXAME DA MATÉRIA. 1. Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial, 
porquanto dispensável a realização de perícia técnica para aferição dos deveres contratuais. 2. A garantia 
legal, prevista no art. 26 do CDC, não vem a se confundir com a contratual, qual seja, aquela conferida pelo 
próprio fornecedor quando da efetivação do negócio. Ambas são cumuláveis e não se excluem, passando 
aquela a fluir a partir do término desta. 3. Verificado que a autora presumiu adquirir produto com as mesmas 
características que o veiculado em propaganda, contando, em verdade, com acessório de qualidade inferior, 
está-se diante de publicidade enganosa, ou seja, aquela que induz o consumidor em erro, conduta que dá 
ensejo à configuração de danos morais. 4. Constatados o vício de qualidade do produto e a impossibilidade 
de sua sanação, ao consumidor é facultada a substituição do bem por outro de mesma espécie em perfeitas 
condições de uso. Recurso da autora provido e improvido o recurso da ré” (TJRS, Primeira Turma Recursal 
Cível dos JECs, Recurso inominado n.º 71000859249, Rel. Dr. Ricardo Torres Hermann, j. 30/03/2006). 
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consumidor em razão de publicidade enganosa, já que a mensagem veiculada pela 

instituição de ensino prometia a realização de estágio junto ao CAISM, administrado pela 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o que não foi cumprido pela fornecedora, em 

razão da cessação do convênio firmado entre esta e a Santa Casa604. 

A jurisprudência admite ainda o abatimento proporcional do preço em razão de 

publicidade enganosa, pois, caso não se mostre possível a execução específica do contrato 

na forma indicada na mensagem publicitária ou a entrega de produto ou serviço 

equivalente, mas, a despeito disso, subsista o interesse do consumidor no produto ou 

serviço adquirido, o abatimento proporcional do preço é medida adequada para manter o 

equilíbrio econômico das prestações e assegurar os direitos do consumidor lesado605, até 

mesmo porque “as perdas e danos são devidas sempre e não somente no caso da rescisão 

contratual. Decorrem elas do sistema geral do art. 6.º, VII [do CDC]”606. 

Quanto à extensão da vinculação do fornecedor à publicidade, observe-se que 

“[s]e a oferta estabelecer determinado prazo em que ela será válida [...] ou então enquanto 

durar o estoque, a utilização do conectivo ‘ou’ poderá gerar dúvida induzindo em erro o 

consumidor”607, devendo prevalecer, em atenção aos princípios que regem as relações de 

consumo, o termo final estabelecido, devendo o fornecedor oferecer produtos análogos 

caso o estoque venha a se esgotar antes do esgotamento desse prazo. Se, ao contrário, o 

anúncio não fixar o lapso temporal de sua validade, a oferta deverá ser mantida por período 

razoável, sob pena de caracterização de publicidade enganosa. 

																																																								
604 “Prestação de serviços educacionais de pós-graduação. Ação de Rescisão contratual cumulada com 
restituição de valores. Não cumprimento da propaganda veiculada no sentido de que o estágio seria realizado 
junto ao CAISM, administrado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Violação do princípio da boa-
fé contratual, pela ausência de informação adequada ao consumidor. Afastamento da multa pela rescisão. 
Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, § 11 do NCPC. 
Recurso a que se nega provimento” (TJSP, 16.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1007006-42.2017.8.26.0003, Rel. 
Des. Mauro Conti Machado, 11/12/2018). 
605 No sentido, cf. TJSP, 31.ª Câm. Extr. Dir. Privado, Ap. n.º 1001249-76.2015.8.26.0152, Rel. Des. Álvaro 
Passos, j. 14/12/2017 (abatimento de 10% do preço de imóvel por não ter sido o condomínio equipado com a 
área de lazer anunciada); TJSP, 30.ª Câm. Extr. Dir. Privado, Ap. n.º 1001250-61.2015.8.26.0152, Rel. Des. 
Enio Zuliani, j. 12/12/2017 (abatimento de 15% do preço de imóvel por descumprimento de promessa de 
obras de infraestrutura e ampliação, além de melhorias da região do entorno); TJSP, 5.ª Câm. Dir. Privado, 
Ap. n.º 1007109-29.2013.8.26.0152, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, j. 26/09/2018 (abatimento de 20% do 
preço de imóvel por descumprimento de promessa de implantação de área de lazer e obras de infraestrutura 
no condomínio). 
606 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 277. 
607 AMARAL JUNIOR, Alberto do. O principio da vinculação da mensagem publicitária, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.14, abr./jun. 1995, p. 49. 
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Por outro lado, a limitação da força vinculante da publicidade em razão da 

limitação de estoque é admitida, com a ressalva de que deve constar da mensagem 

publicitária a indicação precisa do número de unidades disponíveis, não bastando a simples 

menção à limitação da oferta à “disponibilidade do estoque”. Essa especificação é 

imprescindível para que o consumidor possa se comportar de acordo com a real 

disponibilidade do bem, avaliando os custos de deslocamento ao estabelecimento do 

fornecedor frente à probabilidade de obter o produto antes do esgotamento do estoque. 

Também não se pode ignorar que a veiculação de oferta publicitária limitada ao estoque 

sem indicação da quantidade de unidades disponíveis pode ser utilizada como simples 

estratégia para atrair o consumidor ao estabelecimento, podendo não haver sequer uma 

quantidade razoável de unidades disponíveis para atender a demanda razoavelmente 

esperada, prática que não pode ser admitida por ser contrária à boa-fé objetiva. 

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO afastou o 

reconhecimento de ilicitude da mensagem publicitária que trazia preço promocional de 

veículo automotor com termo final determinado, por ter o consumidor se dirigido ao 

estabelecimento do anunciante somente após o esgotamento do período promocional608, 

pois, nesse caso, já havia cessado a força vinculante da oferta publicitária pelo decurso do 

prazo estabelecido (limitação temporal da publicidade). O mesmo tribunal também já 

afastou a força vinculante de mensagem publicitária de mochila em função da 

indisponibilidade do produto em estoque, ainda que durante o período de vigência da 

oferta, afastando multa aplicada pelo PROCON em razão de suposta enganosidade 

(limitação da publicidade à disponibilidade de estoque)609. 

O fornecedor também não pode estabelecer na mensagem publicitária o 

número máximo de unidades que pode ser adquirido pelo consumidor, pois o art. 39 do 

																																																								
608 “Ação de revisão contratual c.c. indenização. Aquisição de veículo Celta, zero quilômetro, por valor 
superior ao anunciado na publicidade televisiva. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. 
Mesmo diante da plena aplicação do CDC, o conjunto probatório é desfavorável à tese da exordial. 
Propaganda enganosa não delineada nas circunstâncias. Anúncio que deixou claro que se tratava de 
promoção por prazo limitado, sendo incontroverso que o recorrente procurou a Concessionária após o 
término da promoção. Inexistência de potencialidade para distorcer a manifestação de vontade do 
consumidor ou induzi-lo em erro. De rigor a manutenção do r. decisum monocrático. Art. 252 do Regimento 
Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do Consumidor” (TJSP, 27.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 
0009037-72.2012.8.26.0344, Rel. Des. Campos Petroni, j. 24/11/2015). 
609 “DIREITO DO CONSUMIDOR. Publicidade enganosa. Inexistência de bem ofertado em dado momento 
durante o período de vigência da oferta. Propaganda enganosa não caracterizada ante o condicionamento de 
sua validade à disponibilidade em estoque. Embargos à execução da multa rejeitados em primeiro grau. 
Sentença reformada. Recurso provido, extinta a execução” (TJSP, 1.ª Câm. Extr. Dir. Público, Ap, n.º 
0012247-43.2008.8.26.0451, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 02/05/2016). No mesmo sentido, cf. TJRS, 1.ª 
Turma Recursal dos JECs, Recurso inominado n.º 71003684719, Rel. Dr. Marta Borges Ortiz, j. 30/04/2013. 
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Código de Defesa do Consumidor considera prática comercial abusiva recusar atendimento 

às necessidade dos consumidores na exata medida da disponibilidade de seu estoque. 

Embora a publicidade seja irretratável, admite-se o afastamento de sua força 

vinculante “quando o fornecedor, antes mesmo de veicular a mensagem publicitária, 

interromper o processo da oferta, não lhe acarretando nenhuma responsabilidade, pois nem 

chegou ao conhecimento ao consumidor” (revogação da oferta) ou quando a própria 

publicidade contenha certas reservas, ou seja, algum tipo de restrição concernente ao 

produto ou serviço anunciado (restrição da oferta). Nessa segunda hipótese, entretanto, é 

preciso que as restrições sejam expressas, não se admitindo restrições tácitas, e que não 

dependam “exclusivamente [da] vontade do ofertante, sendo essa prática vedada, pois [as 

restrições] deverão ficar a mercê de fatores externos à vontade do fornecedor” (ex.: 

quantidade de estoque, prazo, etc.)610. 

Por fim, ainda que haja erro na mensagem publicitária veiculada (equívoco 

publicitário), “persiste o vínculo obrigacional conforme os termos da oferta manifestada no 

anúncio enquanto não sobrevier a retificação”611, que deverá ser feita pelos mesmos meios 

de divulgação da mensagem original. Isso porque a responsabilidade do fornecedor pelo 

cumprimento da oferta é objetiva, não podendo ser afastada pela simples alegação de erro 

na elaboração da mensagem. 

O fornecedor não pode invocar a ocorrência de erro ou equívoco para recusar o 

cumprimento da oferta porque, a rigor, “[n]o caso do anúncio em desarmonia com o querer 

do anunciante, não se trata de equívoco sobre o bem, mas de equívoco em anúncio sobre o 

bem. A fratura, pois, não está no bem em si considerado ou na percepção que o anunciante 

dele tem, mas na maneira e no momento em que ele expõe sua percepção pela via 

publicitária”, devendo prevalecer a declaração publicitária da forma como ela foi 

explicitada, isto é, o anúncio em si, e não a vontade interna do anunciante612. 

Excepcionalmente, o fornecedor poderá se desobrigar do cumprimento da 

publicidade equivocada se restar evidenciada a ausência de boa-fé do consumidor, pois, 

																																																								
610 PASCHOAL, Egle Cecconi Borges Rossi. A publicidade como oferta, in Direito e Paz, Lorena, v. 6, n. 11, 
2004, p. 142 e 143. 
611 PASQUALOTTO, Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, 
p. 175. 
612 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. I, p. 305. 
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nesse caso, não haveria enganosidade e, por conseguinte, tampouco ilicitude, ou caso 

esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade613. 

Como a veiculação de publicidade cria expectativas legítimas nos 

consumidores por ela atingidos (standard objetivo), não importando “para a produção de 

efeitos, que a vontade ‘declarada’ não corresponda à ‘vontade interna’ do agente: basta que 

ela tenha sido validamente produzida”614; “porém, se o outro contratante sabia ou podia 

saber razoavelmente no mesmo momento da declaração que aquela não era a vontade 

interna de seu parceiro, poderá a declaração ser anulada”, a fim de se obter “um equilíbrio 

entre os valores envolvidos e as dificuldades de prova, preservando prioritariamente a 

segurança das relações, mas também combatendo a (eventual) má-fé subjetiva”615. 

 No mesmo sentido, ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR explica que a vinculação do 

fornecedor aos termos da publicidade não será absoluta, devendo ser balizada segundo as 

noções de má-fé e de abuso de direito: “[o] consumidor que, apesar de advertido pelo 

fornecedor, no momento da celebração do contrato, da falta de correspondência entre o 

bem e a publicidade decidir ainda assim concluir o ajuste, não poderá algum tempo depois, 

exigi-la do fornecedor; igualmente quando este promete determinado resultado, que se 

sabe impossível segundo o estado da ciência e da técnica ou quando o fornecedor vende 

certo produto de acordo com a mensagem publicitária mas lhe diminui o preço em 

discordância havida ou ainda quando transcorrido longo tempo da divulgação da 

mensagem publicitária”616, cabendo à jurisprudência delimitar os limites da vinculação do 

fornecedor aos termos da publicidade para evitar eventuais abusos por parte dos 

consumidores. 

A jurisprudência comumente afasta a enganosidade e, por conseguinte, a 

vinculação do fornecedor a mensagens publicitárias das quais conste a oferta de produto 

por preço flagrantemente incompatível com o seu real valor de mercado, recusando a 

pretensão dos consumidores ao seu cumprimento forçado, considerando que “a flagrante 

desproporcionalidade entre o valor anunciado e o valor real do bem inviabiliza a pretensão 

inicial [obrigação de fazer consistente no cumprimento da oferta], interpretação que mais 

																																																								
613 Cf. item 7.2. 
614 MARTINS-COSTA, Judith. A incidência do princípio boa fé no período pré-negocial: reflexões em torno de 
uma notícia jornalística, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.4, 1992, p. 154. 
615 MARQUES, Claudia Lima. Vinculação própria através da publicidade: a nova visão do Código de Defesa 
do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, n.10, abr./jun. 1994, p. 19. 
616 AMARAL JUNIOR, Alberto do. O principio da vinculação da mensagem publicitária, in Revista de Direito 
do Consumidor – São Paulo, n.14, abr./jun. 1995, p. 50. 
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se adequa ao princípio da boa-fé, que rege as relações civis, comerciais e consumeristas em 

via de mão dupla, aplicando-se igualmente aos fornecedores e aos consumidores. O 

acolhimento da pretensão do autor importaria, ademais, em inadmissível enriquecimento 

indevido, situação inadmitida pelo ordenamento jurídico”617 e 618. 

 

7.3.2. Contrapropaganda 

 

A “contrapropaganda”, contrapublicidade ou publicidade corretiva (corrective 

advertising)619 consiste na “medida que objetiva desfazer no imaginário dos consumidores 

a mensagem abusiva ou a qualidade enganosa do produto anunciado, especialmente em 

situações nas quais o fornecedor divulgou a peça publicitária por longo tempo, tornando-a 

capaz de permanecer no imaginário do público consumidor mesmo apos a sua 

cessação”620. Trata-se de “sanção específica às hipóteses de publicidade ilícita, seja pela 

infração ao dever de informar na publicidade comercial, características da publicidade 

enganosa, ou em face de publicidade abusiva”, voltada à concretização do princípio da 

correção do desvio publicitário621. 

A natureza inequivocamente sancionatória da “contrapropaganda” a diferencia 

da exigência de que a publicidade de determinados produtos contenha advertência acerca 

dos malefícios do seu consumo, imposta pelo art. 220, § 4.º, da Constituição622: a 

advertência é “ato próprio de comunicação, ciência e/ou informação do público”, destinada 

a informar/alertar os consumidores acerca de eventuais riscos do produto ou serviço 

																																																								
617  TJSP, 35.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1038667-13.2015.8.26.0002, Rel. Des. Artur Marques, j. 
13/06/2016. 
618 Nesse mesmo sentido, afastando a força vinculante da oferta em caso de erro evidente da mensagem 
publicitária veiculada pelo fornecedor, cf. também: TJSP, 32.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1032312-
87.2015.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 18/05/2017; TJSP, 33.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 
0017678-86.2013.8.26.0482, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 12/09/2016; TJRS, Primeira Turma Recursal 
Cível dos JECs, Recurso inominado n.º 71004646618, Rel. Dr. Fabiana Zilles, j. 28/10/2014; TJSP, 32.ª 
Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1.129.594-0/2, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 15/05/2008; TJSP, 35.ª Câm. Dir. 
Privado, Ap. n.º 1036356-49.2015.8.26.0002, Rel. Des. Melo Bueno, j. 17/10/2016. 
619 Embora a legislação utilize a expressão contrapropaganda, igualmente consagrada na doutrina e na 
jurisprudência, trata-se na verdade de contrapublicidade, e não de contrapropaganda (sobre a distinção, cf. 
item 1.2). 
620 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 90. 
621 Cf. item 4.8. 
622 Art. 220 [...] 
§ 4.º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
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anunciado623, ou seja, está ligada ao dever de informação. Contudo, se o fornecedor 

descumprir a determinação de incluir essa advertência na publicidade de produto ou 

serviço por ele anunciado, estar-se-á diante de publicidade enganosa ou abusiva, podendo 

sujeitar o seu responsável à aplicação da sanção de “contrapropaganda”. 

A imposição de “contrapropaganda” como sanção administrativa é prevista 

expressamente nos arts. 56, XII 624 , e 60 625  do Código de Defesa do Consumidor. 

Entretanto, o art. 37, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor626, que versava sobre os 

efeitos civis da publicidade ilícita e trazia expressamente a possibilidade de imposição de 

“contrapropaganda” na via judicial, foi vetado (sem rejeição), ensejando discussão acerca 

da possibilidade de imposição judicial de veiculação “contrapropaganda” como sanção 

civil. 

Por esse motivo, FABIO ULHÔA COELHO entende que “[o] veto presidencial 

aposto no art. 37, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor afastou a possibilidade de a 

contrapropaganda ser determinada pelo juiz [...] Pelo texto legislativo em vigor, apenas a 

Administração Pública tem condições de impor a penalidade (CDC, arts. 56, XXI, e 

60)”627. 

Entretanto, conforme esclarece LEONARDO BARIFOUSE, a previsão expressa da 

possibilidade de imposição de “contrapropaganda” como sanção administrativa era mesmo 

imperativa, em razão do princípio da legalidade que vincula a Administração Pública (art. 

																																																								
623 MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Constitucionalidade das restrições à publicidade de 
bebidas alcoólicas e tabaco por lei federal: diálogo e adequação do princípio da livre iniciativa econômica 
à defesa do consumidor e da saúde pública (Art. 170, CF/88), in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, 
Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 
3), p. 169. 
624 Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: 
[…] 
XII - imposição de contrapropaganda. 
625 Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. 
§ 1.º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 2.° (Vetado) 
§ 3.° (Vetado) 
626 Art. 37 [...] 
§ 4.º Quando o fornecedor de produtos ou serviços se utilizar de publicidade enganosa ou abusiva, o 
consumidor poderá pleitear a indenização por danos sofridos, bem como a abstenção da prática do ato, sob 
pena de execução específica, para o caso de inadimplemento, sem prejuízo de sanção pecuniária cabível e de 
contrapropaganda, que pode ser imposta administrativa ou judicialmente. 
627 COELHO, Fabio Ulhôa. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo empresarial na interpretação 
do Código de Defesa do Consumidor, p. 281. 
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37, caput, da Constituição); por outro lado, o veto (mantido) ao art. 37, § 4.º, do CDC não 

afasta a possibilidade de imposição judicial de “contrapropaganda”, já que, por se tratar de 

“obrigação de fazer imposta para garantir a eficácia do direito difuso dos consumidores no 

sistema de consumo (arts. 5.º, XXXII, e 170, V, CF), a aplicação da sanção da 

contrapropaganda é um poder implícito da jurisdição”628 

No mesmo sentido, FLÁVIO CHEIM JORGE entende que não se pode extrair do 

veto presidencial (mantido) ao referido dispositivo a proibição de imposição de 

“contrapropaganda” pelo Poder Judiciário, o que retiraria do consumidor o direito de 

pleitear a efetiva reparação do dano, assegurado pelo art. 6.º, VI, do CDC629, notadamente 

nas hipóteses em que a indenização se mostrar insuficiente ou imprópria para reparar os 

danos – especialmente difusos e coletivos – decorrentes da publicidade ilícita. 

Ora, como o art. 6.º do CDC assegura como direitos básicos dos consumidores 

“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos” (inciso VI) e “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos” 

(inciso VII), não se justifica qualquer posicionamento que negue a possibilidade de 

imposição de “contrapropaganda” – ou até mesmo de abstenção da prática da publicidade 

ilícita – como forma de assegurar a reparação ou a prevenção de danos aos consumidores. 

Do contrário, exigir-se-ia que primeiro houvesse a consumação de um dano 

efetivo o consumidor para que, depois ele buscasse a sua reparação por meio do 

arbitramento de indenização, o que não se coaduna com o caráter protetivo do direito do 

consumidor, que deve não apenas assegurar a reparação integral dos danos, mas também 

evitar a sua ocorrência. Além disso, uma vez verificada a ocorrência de um dano efetivo ou 

potencial, “[a] contrapropaganda é a melhor forma de sanar os malefícios causados pela 

publicidade patológica, pois seu caráter explicativo atingirá de forma efetiva os 

																																																								
628 BARIFOUSE, Leonardo. O controle jurídico da publicidade na trincheira do consumismo, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.27, n.116, mar./abr. 2018, p. 118. 
629 JORGE, Flávio Cheim. Responsabilidade civil por danos difusos e coletivos sob a ótica doc consumidor, in 
NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e 
direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 479. No mesmo sentido, MARCUS VINICIUS 
FERNANDES ANDRADE DA SILVA entende que “o efeito do veto é totalmente inócuo” (SILVA, Marcus Vinicius 
Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 295). 
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consumidores ludibriados ou ofendidos. Ela apresenta um aspecto educativo que atende ao 

interesse público”630. 

Nesse sentido, a possibilidade de imposição de “contrapropaganda” como 

sanção civil coaduna-se ainda com o princípio da precaução no âmbito da responsabilidade 

civil – já que “[e]m relação aos danos consideravelmente graves e irreversíveis, sobretudo 

aqueles que podem se produzir a longo prazo, comprometendo o bem-estar das gerações 

futuras, deve ser ainda reconhecida a função de precaução ou antecipação do dano, tendo 

em vista a preservação da segurança dos consumidores”631– e seguindo uma tendência de 

despatrimonialização da responsabilidade civil que privilegia cada vez mais a imposição de 

obrigações de fazer ou não fazer como forma de reparar e, principalmente, de evitar a 

ocorrência de danos aos consumidores.  

A possibilidade de imposição de “contrapropaganda” como medida de 

reparação ou prevenção civil de danos causados aos consumidores já vem sendo até 

mesmo reconhecida pela jurisprudência, como ocorreu em ação na qual uma empresa 

automobilística foi condenada a veicular “contrapropaganda” para dissipar os efeitos 

danosos causados por mensagem publicitária enganosa que indicava que o veículo 

anunciado era equipado com diversos itens de série até mesmo em sua versão mais básica 

quando, na verdade, esses itens estavam disponíveis apenas nas versões mais caras. Nessa 

oportunidade, entendeu-se que “a publicidade enganosa criou na mente do consumidor 

uma imagem falsa, sendo que o erro persistirá mesmo após a determinação judicial de sua 

cessação. A finalidade da contrapropaganda é destruir os efeitos projetados pelo engodo, 

com o fim de neutralizar os efeitos futuros do ato ilícito. É medida necessária e adequada a 

restaurar, no consumidor e diante da concorrência a realidade dos fatos”632. 

																																																								
630 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 
proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 42. 
631 MARTINS, Guilherme Magalhães. Dano moral coletivo nas relações de consumo, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v.21, n.82, abr./jun. 2012, p. 95. 
632 TJSP, 7.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º , Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 12/06/2013: “CONSUMIDOR 
Ação Civil Pública Parcial procedência da ação Publicidade enganosa Ré que ofereceu ao consumidor, 
mediante anúncios em revistas, comerciais de televisão e demais meios informativos, o modelo do automóvel 
i30, indicando ser equipado com vários itens de série mesmo na versão "básica", sendo que os estão 
disponíveis apenas na sua versão mais "luxuosa" - Determinação de contrapropaganda Dano moral difuso 
caracterizado. Recurso do Ministério buscando a condenação genérica nos termos do art. 95 do CDC, 
majoração da condenação do dano moral e obrigação da ré em abster-se de publicar anúncios da mesma 
espécie. Recurso da ré alegando ausência de publicidade enganosa - Descabimento Prova de que a ré 
forneceu os dados para as matérias publicadas Publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1.º, do CDC 
Prática que por si só causa dano ao consumidor Contrapropaganda com o fim de esclarecer o consumidor 
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Da mesma forma, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO já determinou, em 

ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, a imposição de “contrapropaganda” a 

empresa que prestava consultoria e serviços previdenciários, pois o seu site, logotipo e 

marca eram muito semelhantes ao do Ministério da Assistência e Previdência Social, 

“podendo induzir o consumidor a erro, especialmente por se tratar de negócio que visa 

atingir público de idosos e vulneráveis, isto é, aposentados ou em vias de obter benefícios 

previdenciários ansiosos por regularização perante a previdência social”633. 

 Embora não se trate propriamente de “contrapropaganda”, o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO também já admitiu a possiblidade de imposição de obrigação de 

fazer ao anunciante, consistente na inserção de informações adicionais na mensagem 

publicitária de serviços de telefonia móvel, a fim de evitar a indução em erro do 

consumidor no tocante à necessidade de preenchimento de certos requisitos para usufruir 

da tarifa de R$ 0,03 por minuto. Nesse caso, embora não se tenha reconhecido a 

enganosidade por omissão em razão da ausência de tais esclarecimentos na mensagem 

publicitária – já que “[o] fato do valor reduzido da tarifa decorrer de cálculo matemático de 

razoável complexidade ou de abranger pequeno número de clientes não lhe macula a 

existência, a veracidade e a validade” –, o órgão julgador reconheceu a necessidade de 

impor ao fornecedor a obrigação de inserir maiores esclarecimentos na publicidade do 

serviço anunciado634. Trata-se, assim como a “contrapropaganda”, de medida destinada à 

prevenção de danos e à segurança jurídica dos consumidores, que deve ser admitida a 

																																																																																																																																																																								
Dano moral difuso configurado Valor fixado em R$ 540.000,00, majorado para R$ 1.000.000,00 Recurso 
parcialmente provido.” 
633 “Apelação. Ação civil pública. Propaganda enganosa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 
Preliminar de ausência de ratificação do recurso de apelação após a publicação da decisão recorrida por 
embargos de declaração. Súmula 481 do STJ. Instrumentalidade do processo. Dano moral coletivo. Sitio 
eletrônico, logotipo e marca da empresa ré muito semelhantes ao do Ministério da Assistência e Previdência 
Social. Indução a erro do consumidor vulnerável. Imposição de contrapropaganda em jornais de grande 
circulação. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecido, desprovido” (TJSP, 
10.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0107383-14.2012.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 05/04/2016.). 
634  “COMINATÓRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROPOSITURA POR EMPRESA 
CONCORRENTE. CAMPANHA DE PROMOÇÃO NO SETOR DE TELEFONIA MÓVEL. PRÁTICA 
ANTICOMPETITIVA. PROCEDÊNCIA MANTIDA PARA OBRIGAR À VEICULAÇÃO EFICAZ DA 
INFORMAÇÃO CONTENDO AS CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA 
PELA SENTENÇA. Insurgência contra sentença de parcial procedência que compeliu a empresa ré à 
abstenção da utilização do slogan "apenas 0,03 o minuto", além de incluir informações relevantes. Reforma, 
em parte, por conta da possibilidade da manutenção do slogan. Tarifa realmente reduzida, não obstante a 
complexidade do cálculo matemático. Manutenção, todavia, da condenação ao esclarecimento mais 
detalhado das condições da promoção ao consumidor no anúncio publicitário, com maior destaque. Dever de 
informar. Prevalecimento, em sessão de julgamento, do provimento do apelo, também, para reduzir a multa 
cominatória fixada pela sentença. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 3.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 
0176243-38.2010.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 25/03/2014). 
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despeito da inexistência de previsão legal expressa acerca do seu cabimento no Código de 

Defesa do Consumidor.  

 

7.3.3. Danos individuais 

 

O art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores a 

proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (inciso IV), bem como a efetiva 

reparação de danos patrimoniais e morais (inciso VI), de modo que, caracterizada a 

enganosidade ou abusividade da mensagem publicitária, podem os consumidores por ela 

atingidos buscar a reparação integral dos danos (materiais ou morais) por eles suportados. 

A publicidade enganosa, que por sua própria própria essência está intimamente 

relacionada com aspecto patrimonial da relação de consumo, produz as mais das vezes um 

dano material, “haja vista que esse ilícito está relacionado à escolha econômica do 

consumidor por produtos e serviços”635. No âmbito da tutela individual dos consumidores 

contra a publicidade enganosa, FÁBIO ULHOA COELHO aponta que “o art. 37, § 1.º, do 

CDC, nada acrescenta à tutela liberada individualmente aos consumidores pela disciplina 

do fornecimento viciado (CDC, arts. 18 a 20)”, pois o legislador definiu como vício a 

“disparidade entre a realidade do produto ou serviço e as indicações constantes da 

mensagem publicitária”636. E, uma vez verificada a enganosidade da publicidade, poderá o 

consumidor optar pela execução específica do contrato, pelo recebimento de produto ou 

serviço equivalente ou pela resolução do contrato637, acrescido, em qualquer hipótese, de 

indenização pelos danos materiais a ele ocasionados pela opção por ele tomada em 

decorrência da mensagem enganosa. 

O dano extrapatrimonial resultante da publicidade enganosa, por sua vez, pode 

ser identificado na frustração da expectativa de consumo do consumidor e de quebra da 

confiança por ele depositada no fornecedor, ao apurar que o produto ou serviço adquirido 

não condiz com o que foi anunciado638. Entretanto, a simples veiculação de publicidade 

																																																								
635 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 300. 
636 COELHO, Fabio Ulhôa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor, in MARQUES, 
Claudia  Lima; e MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais 
(Coleção doutrinas essenciais, v. 3), p. 189. 
637 Cf. item 7.3.1. 
638 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 270. 
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enganosa não acarreta, por si só, dano moral individual, pois “a falsidade ou o carácter de 

engano que induz ou pode induzir o consumidor em erro apenas se releva em termos 

individuais se produzir algum efeito ou dano concreto. Dito de outro modo, em termos 

individuais, o dano não pode ser simplesmente presumido por conta de eventual 

potencialidade enganosa da peça publicitária, mas deve ter sido experimentado pelo 

consumidor para implicar o ressarcimento patrimonial e, eventualmente, moral”639. 

No mesmo sentido, RUI MOREIRA CHAVES entende não caracteriza dano moral 

individual pela simples transmissão da mensagem publicitária ilícita, mas “se em resultado 

da publicidade enganosa, o consumidor adquirir, de facto, o produto ou o serviço 

publicitados, poderá ocorrer quer um dano patrimonial quer um dano moral”640. 

Tratando-se de publicidade abusiva, alguns autores, dentre os quais se destaca 

FABIO ULHÔA COELHO, entendem ser inadmissível a configuração de danos individuais, já 

que “não existe hipótese de abusividade lesiva a interesse individual, simples ou 

homogêneo, pois essa ideia contradiz o próprio conceito de publicidade abusiva, que se 

caracteriza como ofensa a valor social”641. Ocorre que esse entendimento, ao excluir 

peremptoriamente a possibilidade de que a publicidade abusiva venha a afetar a esfera 

jurídica individual de consumidores a ela expostos, acarreta indevida limitação dos direitos 

dos consumidores à reparação integral dos danos a eles causados e de proteção contra a 

publicidade abusiva (art. 6.º, incisos IV e VI, do CDC). 

Parece mais acertado, portanto, o entendimento de LUCIA ANCONA LOPEZ DE 

MAGALHÃES DIAS, segundo o qual “[n]ão podemos de qualquer modo afastar, a priori, o 

teor do art. 6.º, VI, do CDC para o caso de eventuais danos individuais por publicidade 

abusiva, embora devamos concordar que não parece fácil demonstrar que certa publicidade 

violou algum valor da sociedade como um todo, sendo atingido, também e diretamente, o 

consumidor individual”, como por exemplo, na hipótese de veiculação de publicidade 

abusiva que incita a adoção de comportamento perigoso ou prejudicial à saúde e à 

segurança e que venha a ser efetivamente reproduzido pelo consumidor, provocando danos 

à sua integridade física 642  que deverão ser reparados por meio do arbitramento de 

indenização a título de danos materiais (ex.: tratamentos médicos para reverter o dano 

causado à sua saúde) e morais. 
																																																								
639 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 300. 
640 CHAVES, Rui Moreira. Código da Publicidade anotado, p. 163. 
641 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa, v. 1, p. 354. 
642 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 300. 
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Especificamente no caso da publicidade invasiva, não se pode afastar a 

possibilidade de ocorrência de um dano moral individual decorrente da violação dos 

direitos à intimidade, à privacidade e de ser deixado em paz; contudo, “é necessária 

demonstração de que a prática em questão foi realizada repetidamente, de modo a 

incomodar a interromper a fruição de direitos da personalidade, a atrapalhando momentos 

de lazer ou até mesmo de trabalho, sem que o destinatário tenha registrado o desejo de 

receber tal oferta”643. Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que o 

simples envio de mensagens eletrônicas publicitárias (spam) não configura abusividade e, 

por conseguinte, não enseja indenização por dano moral individual644. 

Portanto, a veiculação de publicidade enganosa ou abusiva admite a 

condenação dos agentes por ela responsáveis à reparação dos danos individuais materiais e 

morais eventualmente causados aos consumidores, desde que, evidentemente, o 

consumidor que busca a reparação comprove que teve sua a esfera jurídica (patrimonial ou 

extrapatrimonial) efetivamente atingida pela publicidade ilícita645. 

 

7.3.4. Danos coletivos 

 

O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 29, já admite a 

possibilidade de ocorrência de danos coletivos aos consumidores em razão da publicidade 

ilícita, ao estabelecer que, para os fins dos Capítulos V (Das Práticas Comerciais, cuja 

Seção III versa especificamente sobre a publicidade) e VI (Da Proteção Contratual), 

“equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas”646. 

E, embora a reparação de danos (materiais ou morais) causados por 

publicidade ilícita seja mais comumente buscada judicialmente por consumidores 
																																																								
643 SANTANA, Héctor Valverde; e CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 190. 
644 STJ, 4.ª Turma, REsp n.º 844.736, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/10/2009. Embora a indenização 
por dano moral tenha sido rejeitada por maioria de votos, o voto vencido do Min. Luis Felipe Salomão 
reconhecia que “o envio insistente de mensagens não solicitadas [...] viola o direito de privacidade do autor, 
pois implica intromissão na vida alheira, perturbando a paz e intimidade da pessoa”. 
645 Acerca da comprovação do dano moral, cf. item 7.3.4, em especial o estudo do dano moral coletivo. 
646 O CDC refere-se à tutela coletiva dos consumidores em outros dois dispositivos: i) art. 2.º, parágrafo 
único, que equipara a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 
nas relações de consumo”; e ii) art. 17, que, para os efeitos da Seção que trata da responsabilidade por vício 
do produto e do serviço, equipara aos consumidores todas as vítimas do evento (denominados bystanders). 
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individuais que sejam por ela afetados647, a danosidade da atividade publicitária “é, como 

regra, difusa e coletiva, embora com repercussão na esfera privada de cada consumidor. 

Seus riscos são sociais e seus danos, em série”648. Isso porque, por sua própria natureza, a 

publicidade é dirigida à coletividade de consumidores, como conjunto indeterminado e 

desorganizado de pessoas, que fica exposta à sua lesividade. 

Com efeito, “a simples divulgação de uma mensagem ilícita, discriminando os 

judeus, os católicos, os negros ou os ciganos, ou uma publicidade enganosa que indique 

características falsas dos produtos, causará de forma geral e abstrata um dano não 

patrimonial a todos os expostos à mensagem, que poderá ser reparado através de 

compensação em dinheiro ou através de publicidade correctora. Poderá também, ocorrer 

um dano patrimonial colectivo mas, neste caso, terá de ser quantificado face aos elementos 

de prova carreados para o processo pelos lesados”649. 

Aliás, a perda da importância da responsabilidade civil individual em 

detrimento da coletiva não é fenômeno exclusivo da publicidade, sendo ao contrário 

característica da própria sociedade de consumo, caracterizada pela produção e pelo 

consumo em massa, implicando também a massificação dos danos650, chegando-se até 

mesmo a cogitar do declínio da responsabilidade individual651. Isso porque “a evolução 

contínua da vida em sociedade levou o homem a uma série de relações proporcionadas 

pelos meios de adesão de massa, bem como por uma ampla oferta de produtos e serviços 

que fazem com que o alcance das relações atingisse um número indeterminado de 

pessoas”, de modo que “o direito passou a ter uma nova dimensão na qual se tornava 

necessário tutelar os direitos que fossem além da esfera individual, os direitos de toda 

sociedade ou de uma parte significativa, conhecidos como os direitos transindividuais”652. 

Por primeiro, cumpre fazer uma rápida distinção entre as diferentes espécies de 

interesses coletivos lato sensu, trazidas pelo art. 81, parágrafo único, incisos I a III, do 

																																																								
647 Cf. item 7.3.3. 
648 BENJAMIN, Antônio Herman V. O controle jurídico da publicidade, in MARQUES, Claudia  Lima; e 
MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais (Coleção doutrinas 
essenciais, v. 3), p. 63. 
649 CHAVES, Rui Moreira. Código da Publicidade anotado, p. 162. 
650 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, p. 58. Nesse 
sentido, cf. também MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo, p. 132. 
651 Cf. MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil e a socialização dos riscos. O sistema neozelandês 
e a experiência escandinava, in Revista da Escola Paulista da Magistratura – São Paulo, v.7, n.2, jul./dez. 
2006. 
652 CAMARGO, Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de. Dano moral coletivo: uma possibilidade de 
aplicação dos danos punitivos, p. 131. 
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Código de Defesa do Consumidor: i) interesses ou direitos difusos: direitos 

transindividuais de natureza indivisível de que são titulares pessoas indeterminadas (e 

indetermináveis) e ligadas por circunstâncias de fato, isto é, direitos que pertencem a 

todos, indistintamente 653 ; ii) interesses ou direitos coletivos stricto sensu: direitos 

transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas por uma relação jurídica base (titulares indeterminados, mas 

determináveis); e iii) direitos e interesses individuais homogêneos: direitos decorrentes de 

uma origem comum, cujos titulares são perfeitamente identificáveis e cujo objeto é 

divisível e cindível654. Observe-se que, embora os direitos individuais homogêneos não 

sejam direitos coletivos propriamente ditos, os danos decorrentes da sua violação serão 

tratados nesse item para facilitar a exposição da matéria, já que a sua reparação também é 

buscada por meio de ação coletiva, da mesma forma que os danos coletivos stricto sensu e 

os danos difusos, tanto que todos eles foram tratados no mesmo dispositivo legal pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 

A reparação de danos materiais individuais homogêneos não enseja grandes 

discussões, porque eles são apenas “acidentalmente supraindividuais: a relevância de seu 

tratamento molecular não decorre de uma indivisibilidade natural de seu objeto (interesses 

e direitos públicos e difusos), nem da organização e existência de uma relação jurídica-

base (interesses coletivos stricto sensu), mas da necessidade de facilitação do acesso à 

justiça aos seus titulares, como decorrência do mandamento constitucional da defesa dos 

consumidores – embora não se restrinjam ao âmbito das relações de consumo”655. Diante 

disso, reconhecida em ação coletiva a ocorrência de um dano material individual 

homogêneo e condenado o agente por ela responsável à sua reparação, caberá a cada um 

dos consumidores individualmente lesados buscar a fixação da indenização a ele devida a 

título de reparação dos danos materiais por ele suportados, em fase de liquidação de 

sentença. 

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu, em ação 

civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a enganosidade de publicidade veiculada 

por instituição de ensino que prometia a fluência na língua inglesa no período de 12 meses 

																																																								
653 NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY incluem dentre os direitos difusos o direito do 
consumidor de ser alvo de publicidade não enganosa e não abusiva (NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa 
Maria de Andrade. Leis civis comentadas, p. 339). 
654 NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis civis comentadas, p. 339 e 340. 
655 GRINOVER, Ada Pellegrini, et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto, v. II, p. 76. 



	

	204	 	

e remeteu à fase de liquidação de sentença a individualização de cada consumidor afetado, 

para fins de arbitramento de indenização correspondente, nos termos do art. 95 do Código 

de Defesa do Consumidor, cabendo aos interessados “comprovar a condição de titulares 

dos direitos a que diz respeito a condenação”656. Da mesma forma, em ação civil pública 

ajuizada contra empresa de telefonia em razão de publicidade enganosa de serviços de 

roaming gratuitos quando, em verdade, se tratava de gratuidade temporária e condicionada 

à fidelização do consumidor ao plano contratado no momento da aquisição do aparelho, o 

mesmo tribunal condenou a empresa anunciante a: i) adequar todos os anúncios veiculados 

a fim de que constem as limitações da contratação; ii) pagar em dobro o “valor 

indevidamente pago por cada consumidor que comprovadamente em sentenças individuais 

tenha tido o seu direito lesado e realizado, consequentemente, o pagamento indevido”; e 

iii) “dar ampla divulgação da decisão condenatória pelos meios de comunicação social, a 

fim de garantir a efetividade da tutela”657. 

Da mesma forma, tratando-se de dano moral decorrente da violação de direitos 

individuais homogêneos, caberá a cada um dos consumidores individualmente lesados o 

recebimento da indenização arbitrada na ação coletiva, na forma dos arts. 97 a 100 do 

Código de Defesa do Consumidor, mediante comprovação de que teve a sua esfera 

																																																								
656 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMETE FLUÊNCIA NA LÍNGUA 
INGLESA EM PRAZO DETERMINADO – PUBLICIDADE CONSIDERADA ENGANOSA - AUSÊNCIA 
DE DADOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS QUE COMPROVEM A VERACIDADE DA PROPAGANDA - 
OCORRÊNCIA DE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS - DEVER DE INDENIZAR - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDIVIDUALIZAÇÃO DE CADA CONSUMIDOR AFETADO - 
IMPOSSIBILIDADE, NESTA FASE - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 95 DO CDC, DEVENDO CADA PREJUDICADO COMPROVAR A 
TITULARIDADE DO DIREITO E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS - EFICÁCIA DA SENTENÇA - EFEITOS 
ERGA OMNES INDEPENDENTEMENTE DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR – 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE – 
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. É possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida 
em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, cabendo a cada prejudicado provar o 
seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Segundo a jurisprudência pacífica do E. Superior 
Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido a favor do Ministério Público em 
Ação Civil Pública” (TJSP, 26.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1077788-16.2013.8.26.0100, Rel. Des. Renato 
Sartorelli, j. 04/05/2017). 
657 “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO Publicidade em 
desacordo com as normas consumeristas, circunstância que, em se tratando de direito difuso, implica lesão a 
um número indeterminado de consumidores, legitimando o Ministério Público para tutela do interesse. 
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA Dever de veicular a publicidade de 
forma clara e prestar informações corretas e precisas sobre as características, qualidades, prazos e ofertas 
promocionais dos produtos e serviços consta expressamente de lei Inteligência dos artigos art. 6.º, incisos III 
e IV, 30 e 31, todos do CDC. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. Adequação da publicidade 
em razão das cláusulas restritivas. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER FALTA OU 
DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS Propagandas veiculadas 
pela apelante que não apresentam informações claras e precisas, inviabilizando a correta compreensão do 
negócio pelo consumidor Abusividade configurada Condenação mantida RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, 
32.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0009340-08.2013.8.26.0100, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 08/11/2018). 
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extrapatrimonial atingida pela publicidade considerada ilícita. Nesse caso, não se está 

diante de dano moral coletivo, “e sim, de aproveitamento de provimento jurisdicional 

coletivo para posterior liquidação do dano individual”658, ou seja, não se trata de direito 

coletivo propriamente dito, mas sim de soma de direitos individuais buscados 

judicialmente por meio de ação coletiva. 

Acórdão paradigmático nesse sentido foi proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA no “caso das pílulas de farinha”, no qual foi admitida, em ação coletiva, a 

condenação genérica da fornecedora à reparação dos danos morais decorrentes da 

comercialização de pílulas anticoncepcionais sem princípio ativo, o que resultou na 

gravidez de diversas consumidoras, remetida à fase liquidação individual a fixação da 

indenização devida a cada uma das consumidoras efetivamente lesadas659. 

Embora o patrimônio, em regra, se vincule a determinada pessoa física ou a 

certa pessoa jurídica, o que dificultaria o reconhecimento de um dano material ou 

patrimonial verdadeiramente coletivo – e não individual ou individual homogêneo –, a 

própria Constituição admite a existência de um patrimônio de titularidade de uma 

coletividade de pessoas desprovida de personalidade jurídica, como, por exemplo, ao 

reconhecer a existência de um patrimônio histórico e cultural brasileiros660. Nesses casos, 

embora certamente possa haver um prejuízo de ordem patrimonial em caso de conduta 

ilícita que afete esse patrimônio, pode não ser possível a sua reparação por meio de danos 

materiais individuais homogêneos, na medida do prejuízo de cada um, razão pela qual não 

se pode ignorar a possibilidade de ocorrência de um dano material de natureza coletiva. 

																																																								
658 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, in Revista de Direito e Liberdade. Mossoró, v. 7, n. 3, 
jul./dez. 2007, p. 246. 
659 “Civil e processo civil. Recurso especial. Ação civil pública proposta pelo PROCON e pelo Estado de São 
Paulo. Anticoncepcional Microvlar. Acontecimentos que se notabilizaram como o ‘caso das pílulas de 
farinha’. Cartelas de comprimidos sem princípio ativo, utilizadas para teste de maquinário, que acabaram 
atingindo consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. Pedido de condenação genérica, permitindo 
futura liquidação individual por parte das consumidoras lesadas. Discussão vinculada à necessidade de 
respeito à segurança do consumidor, ao direito de informação e à compensação pelos danos morais 
sofridos. [...] O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica afastado com a alegação de que a 
gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessariamente, sentimentos positivos pelo 
surgimento de uma nova vida, porque o objeto dos autos não é discutir o dom da maternidade. Ao contrário, 
o produto em questão é um anticoncepcional, cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. A mulher que 
toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar sua escolha quanto ao momento 
de ter filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção da mulher, dá ensejo à obrigação de compensação 
pelos danos morais, em liquidação posterior. Recurso especial não conhecido.” (STJ, 3.ª Turma, REsp. n.º 
866.636/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2007). 
660 Art. 5.º, LXXIII: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência. 
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Em julgamento envolvendo hipótese de publicidade enganosa, embora o 

pedido sob análise fosse de dano moral coletivo, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE 

DO SUL acabou por reconhecer a existência de um patrimônio coletivo: “[o]s direitos 

violados neste feito são individuais homogêneos e não difusos em sentido amplo, capazes 

de causar lesão à coletividade como um todo, o que viabiliza apenas que cada indivíduo, 

valendo-se da conclusão adotada neste julgamento, busque liquidar seu dano individual. 

Diferente seria hipótese de violação do patrimônio cultural de uma coletividade (e.g. 

patrimônio histórico) ou do meio ambiente, bem de todos, em que se poderia até mesmo 

averiguar hipótese de dano coletivo a ser reparado”661. 

Essa hipótese decorre também da interpretação conjunta dos arts. 3.º, II, e 40 

da Lei n.º 6.001/73 (Estatuto do Índio): o art. 40 indica como titulares do patrimônio 

indígena a população indígena (inciso I) e a comunidade indígena ou grupo tribal (incisos 

II e III)662, definidos os últimos pelo art. 3.º, inciso II, como “o conjunto de famílias ou 

comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos 

outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem 

contudo estarem neles integrados”. Ou seja, tanto a população indígena quanto as 

comunidades indígenas e grupos tribais são coletividades desprovidas de personalidade 

jurídica, mas titulares de certo patrimônio, indicado em cada um dos incisos do art. 40. 

Assim, em caso de prejuízo ao patrimônio de tais coletividades, sem dúvida haverá um 

dano patrimonial suportado por uma coletividade de indivíduos, sem que seja 

necessariamente possível precisar o prejuízo real de cada um dos indivíduos que a 

compõem, tratando-se, portanto, de outra hipótese legal de dano patrimonial ou material 

coletivo. 

Diante disso, caso a publicidade ilícita venha a atingir esses bens materiais 

coletivos, os agentes por ela responsáveis deverão ser condenados à reparação de danos 

materiais coletivos, como forma de assegurar a reparação integral do dano, observando-se 

																																																								
661 TJRS, 11.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70049258064, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 
20/02/2013. 
662 Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 
I - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem 
discriminação de pessoas ou grupos tribais; 
II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ele 
exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas; 
III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação aos 
respectivos imóveis ou móveis. 
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ainda que essa condenação pode coexistir com a condenação à reparação de eventuais 

danos materiais individuais decorrentes da mesma conduta ilícita. 

Por outro lado, se é incontroversa a possibilidade de condenação do anunciante 

ao pagamento de indenização por dano moral causado a consumidores individualmente 

considerados – seja por meio de ação individual ou coletiva –, instaurou-se a celeuma na 

doutrina e na jurisprudência acerca da possibilidade de configuração e reparação de dano 

moral coletivo stricto sensu (ex.: publicidade ofensiva a uma determinada categoria 

profissional) ou difuso (ex.: publicidade lesiva ao meio ambiente)663. Para os fins do 

presente trabalho, será utilizada a denominação mais corriqueira na doutrina e na 

jurisprudência “dano moral coletivo” de forma indistinta para tratar dos danos morais 

coletivos propriamente ditos (danos morais coletivos stricto sensu) e dos danos morais 

difusos. 

E, embora a publicidade seja fenômeno que por sua própria natureza atinge um 

número indeterminado de pessoas, a existência de um dano extrapatrimonial extensivo à 

coletividade foi muito discutida na doutrina e na jurisprudência, já que esse dano estaria 

ligado às noções de dor e sofrimento e, portanto, necessariamente de caráter individual. No 

entanto, “a moderna teoria do dano moral [...] admite a concepção objetiva desse dano e 

reconhece que a violação a interesses juridicamente tutelados são passíveis de reparação 

extrapatrimonial” 664 . Isso porque, em certos casos, “[a]lém da lesão ao próprio 

consumidor, [...] há lesão ao mercado de consumo a uma coletividade pela prática reiterada 

dos fornecedores, e neste aspecto coletivo, lesão também à ordem ética [...] Por fim, 

conforme vem sendo constatado pelos reiterados casos de publicidades ilícitas, a conduta 

do fornecedor revela-se um real abuso de direito. Aproveita-se da sua hipersuficiência no 

mercado e mantém a prática, pois é mais lucrativo que deixar de praticar”665. 

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA reconhece que “nosso 

ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter 

um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a 

pretensão de ver tal dano reparado. Nosso sistema jurídico admite, em poucas palavras, a 

																																																								
663 MARTINS, Guilherme Magalhães. Dano moral coletivo nas relações de consumo, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v.21, n.82, abr./jun. 2012, p. 103. 
664 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 303. 
665 SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade, p. 271. 
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existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação mais corriqueira, de 

danos morais coletivos”666. 

No plano legislativo, o reconhecimento do dano moral coletivo pode ser 

identificado nos arts. 2.º, parágrafo único – que equiparou ao consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo –, e 6.º, 

incisos VI e VII – que asseguram a proteção do consumidor contra danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos ou difusos667, bem como a sua reparação e prevenção –, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, e também na Lei da Ação Civil Pública (Lei 

n.º 7.347/85), aplicável às relações de consumo por força dos arts. 117 e 83 do Código de 

Defesa do Consumidor, cujo art. 13 estabelece inclusive a destinação da indenização 

arbitrada a esse título, que deve ser revertida a fundo gerido por um Conselho Federal ou 

por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e 

representantes da comunidade – denominado Fundo de Defesa de Direitos Difusos668 – 

cujo objetivo principal é a reconstituição do bem lesado669. 

Entretanto, uma vez superado o entrave do reconhecimento de que a 

coletividade poderia sofrer dano moral, surgiu a dúvida acerca dos elementos necessários 

para a sua efetiva caracterização. 

Em um primeiro momento, embora o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tenha 

reconhecido a possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, entendeu que ele 

constituiria “lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito 

transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista 

																																																								
666 STJ, 3.ª Turma, REsp n.º 636.021/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti, j. 
06/03/2009. 
667 Há ainda uma outra categoria de dano apontada por ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO: os danos sociais, 
que “são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – 
principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição de sua qualidade de vida” (JUNQUEIRA DE 
AZEVEDO, Antonio. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social, in Revista 
Trimestral de Direito Civil – Rio de Janeiro, v.5, n.19, p.211-8, jul./set. 2004). Embora seja possível 
identificar uma certa aproximação entre o dano social e o dano moral coletivo, na medida em que ambos 
atingem a sociedade como um todo, essa modalidade de dano não será tratada no presente trabalho, por não 
ter adquirido contornos suficientemente claros na doutrina e na jurisprudência, que muitas vezes utilizam os 
dois termos de forma indistinta (cf. por exemplo: TJSP, 4.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 1007505-
83.2014.8.26.0309, Rel. Des. Fábio Quadros, j. 16/08/2018; TJSP, 12.ª Câm. Dir. Público, AI n.º 2077560-
91.2017.8.26.0000, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 23/01/2018). 
668 O Fundo de Defesa de Direitos Difusos é regulamentado pelo Decreto n.º 1.306/94 e regido pela Lei n.º 
9.008/95. Além disso, em algumas áreas forma criados fundos próprios com destinação específica, como o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, criado pela Lei n.º 7.998/90. 
669 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido 
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 
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jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à 

moral da coletividade”. Ademais, consignou que “não é qualquer atentado aos interesses 

dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê ensanchas à 

responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de 

uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável 

significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para 

produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem 

extrapatrimonial coletiva” 670 , condicionando, portanto o acolhimento do pedido de 

arbitramento de indenização por dano moral coletivo à comprovação de um sofrimento ou 

intranquilidade social. 

Por esse motivo, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL rejeitou a 

pretensão de condenação de anunciante ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo sob o argumento de que, a despeito da enganosidade por omissão da publicidade 

veiculada pela ré, que deixou de trazer informações essenciais sobre o cartão de crédito 

anunciado, “não foram maculados os valores de todos os integrantes da coletividade pela 

publicidade enganosa veiculada pela demandada, de modo a causar repulsa ou indignação 

coletiva”671. 

A exigência de que a violação de um determinado dever jurídico acarrete um 

prejuízo efetivo a outrem para a caracterização da responsabilidade civil decorre de uma 

visão totalmente individualista da responsabilidade civil, segundo a qual não se pode falar 

em dano, muito menos em responsabilidade civil, quando a conduta ilícita não interferir 

com bem jurídico de terceiro. Baseando-se em uma nova proposta voltada à proteção dos 

direitos dos consumidores, FLÁVIO CHEIM JORGE defende que “sempre haverá dano, 

quando houver lesão a um direito legalmente protegido”, ou seja, o fornecedor deverá ser 

																																																								
670 STJ, REsp. n.º 1.393.879/MT, Rel. Min, Marco Aurélio Belizze (decisão monocrática), j. 30/06/2015. No 
mesmo sentido, cf. STJ, Terceira Turma, REsp. n.º 1.221.756/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 02/02/2012. 
671  “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL 
COLETIVO. A ausência de prova não inviabiliza o conhecimento do pedido ou a admissão do recurso, pois 
diz respeito ao mérito da demanda. Tocante à falha no dever de informação sobre o cartão de crédito 
contratado no interior das lojas da ré, os direitos violados são individuais homogêneos e não difusos em 
sentido amplo, capazes de causar lesão à coletividade como um todo. A publicidade veiculada pela ré não 
configura ato da gravidade exigida para a caracterização do dano moral coletivo, pois incapaz de produzir 
agressão que gere repulsa em toda a sociedade. Não verificada hipótese de dano moral coletivo na espécie, 
imperativa é manutenção da sentença. Lide decidida nos limites em que proposta. Alegação de decisão extra 
petita afastada. Desacolhimento do pedido da recorrente adesiva de obter da Câmara interpretação que lhe 
seja favorável sobre capítulo da sentença. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. 
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS” (TJRS, 11.ª Câm. Cível, Ap. n.º 70049258064, Rel. 
Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 20/02/2013). 
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responsabilidade civilmente sempre que ocorrer violação de qualquer um dos direitos 

básicos do consumidor672. 

No mesmo sentido, GUILHERME MAGALHÃES MARTINS aponta que “a 

configuração do dano moral coletivo independe de qualquer afetação ou abalo à 

integridade psicofísica da coletividade. Deve-se evitar a confusão entre a causa, que é o 

próprio dano, com seu efeito, tantas vezes qualificado nas decisões judiciais como dor, 

sofrimento, aborrecimento ou abalo, dentre outras expressões”673 e 674. A bem da verdade, 

exigir a comprovação desses sentimentos levaria o dano moral coletivo novamente à fase 

da irreparabilidade, mas agora não devido à sua inadmissibilidade, mas por questões 

probatórias, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência passaram a recorrer a diferentes 

construções teóricas para superar essa questão. 

Fala-se, nesse sentido, em dano moral presumido, já que nesses casos a própria 

conduta faria presumir a ocorrência de um dano, ou seja, “segundo essa visão, a lesão a um 

interesse juridicamente tutelado produz presunção de ocorrência de um dano. O dano 

ocorreria ipso facto e haveria uma presunção natural ou hominis, derivada das regras de 

experiência”675. 

Ocorre que, a rigor, a teoria do dano moral presumido não abdica inteiramente 

das consequências do dano naturalístico (tristeza, humilhação, sofrimento, etc.), pois essa 

teoria ainda repousa na ocorrência desses resultados, embora ela seja presumida, 

chegando-se até mesmo em falar em uma presunção absoluta de dano. Ora, “há um abismo 

entre presumir a existência de algo e considerá-lo irrelevante”676, vale dizer, afirmar que o 

sofrimento da coletividade é presumido diante de certas condutas antijurídicas é diferente 

reconhecer que tal sofrimento não é necessário à caracterização do dano moral coletivo. 

																																																								
672 JORGE, Flávio Cheim. Responsabilidade civil por danos difusos e coletivos sob a ótica doc consumidor, in 
NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Responsabilidade Civil: indenizabilidade e 
direito do consumidor (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 474 e 475. 
673 MARTINS, Guilherme Magalhães. Dano moral coletivo nas relações de consumo, in Revista de Direito do 
Consumidor – São Paulo, v.21, n.82, abr./jun. 2012, p. 97 e 98. 
674  Cf. ainda BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo e seu caráter punitivo (Jurisprudência 
comentada e anotada), in Revista dos Tribunais – São Paulo, v.101, n.919, maio 2012, p. 526: “O dano 
extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, decorre da lesão em si a tais interesses, 
independentemente de afetação paralela de patrimônio ou de higidez psicofísica”. 
675 LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano moral coletivo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, p. 
116. 
676 LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano moral coletivo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, p. 
118. 
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Diante disso, parece mais adequado falar em uma concepção objetiva de dano, 

entendendo-se o dano moral coletivo não como o resultado naturalístico de uma conduta, 

consistente em sentimentos negativos à coletividade, mas sim como a lesão a um interesse 

legítimo protegido por uma norma, prevalente em face de uma conduta ilícita (dano 

injusto)677. É o que comumente se entende por dano moral in ipsa. 

No mesmo sentido, XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO esclarece que o dano 

moral coletivo decorre “do próprio fato da violação, ou seja, revela-se como damnum in re 

ipsa [...] Não se cogita, pois, com vistas à demonstração do dano moral coletivo, da análise 

do traço subjetivo do lesante ou de prova do prejuízo moral, pois este se evidencia do 

próprio fato (ipso facto)”678. Nesse sentido, entende-se que houve “a substituição da 

conceituação do dano moral estritamente ligado à violação de um direito subjetivo por uma 

concepção objetiva, que conceitua o dano moral como violação aos direitos da 

personalidade, ou sob a perspectiva do direito civil constitucional, que o define como lesão 

à dignidade a fim de tutelar a pessoa humana da forma mas ampla possível”679. 

Não se trata, ao contrário do que afirmavam aqueles que rejeitavam a 

possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, de admitir a responsabilidade civil sem 

dano, mas sim de reconhecer que, no âmbito dos direitos coletivos ou difusos, o dano aos 

consumidores ocorre com a simples violação a interesses juridicamente tutelados680, o que, 

no âmbito da publicidade, se dá com a simples veiculação da publicidade ilícita. 

Analisando a questão sob a ótica da distinção entre o dano-evento (conduta 

antijurídica do agente que pode atingir a pessoa, ou patrimônio ou a figura social da 

vítima) e o dano-prejuízo (consequência do dano-evento que pode ser patrimonial ou 

extrapatrimonial)681 como elementos constitutivos da responsabilidade civil, a dificuldade 

de caracterização de um dano moral coletivo repousaria na necessidade de comprovação de 

um dano-prejuízo de natureza extrapatrimonial à coletividade, que era entendido como o 

																																																								
677 LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano moral coletivo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, p. 
119. No mesmo sentido, cf. ainda MELO, Auricelia do Nascimento. Dano moral coletivo nas relações de 
consumo: aplicabilidade da função punitiva do dano, p. 68: “saindo dos contornos tradicionais do dano 
moral individual, [no atual sistema de responsabilidade civil] o dano moral coletivo constitui a agressão a 
bens e valores jurídicos que afetam a coletividade, desvinculando-se assim da dor física ou psíquica 
ensejadas no dano individual [...] Assim, a concepção do dano moral coletivo se estabelece de forma 
objetiva”. 
678 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo, p. 152. 
679 BARBOSA, Fernanda Nunes; e MULTEDO, Ranta Vilela. Danos extrapatrimoniais coletivos, in Revista de 
Direito do Consumidor – São Paulo, v.23, n.93, maio/jun. 2014, p. 37. 
680 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 303. 
681 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Estudos e pareceres de direitos privado, p. 32. 
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sofrimento da coletividade. Sem adentrar o mérito da dificuldade de comprovação desse 

fato, verifica-se que, em verdade, tratando-se de dano moral coletivo o dano-prejuízo está 

contido no próprio dano-evento, sendo razão pela qual a sua caracterização prescinde da 

comprovação de que a conduta acarretou sentimentos negativos à coletividade682. 

Em outras palavras, “[o] dano extrapatrimonial, na área de direitos 

metaindividuais, decorre da lesão [entendida aqui como a própria conduta antijurídica ou 

dano-evento], em si, a tais interesses, independentemente de afetação paralela de 

patrimônio ou de higidez psicofísica”683. 

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que “[o] dano 

moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com aqueles 

tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a 

violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade 

(grupos, classes ou categorias de pessoas)”684. Em outra oportunidade, o mesmo tribunal 

explicou que o dano moral coletivo “decorre da própria circunstância do ato lesivo (dano 

moral in re ipsa), prescindindo de prova objetiva do prejuízo individual sofrido”685. 

Aliás, essa situação há muito já vem sendo admitida no âmbito dos direitos 

morais individuais, tanto por meio do reconhecimento de que a pessoa jurídica pode ser 

vítima de dano moral686 – embora ela evidentemente não esteja sujeita a nenhuma forma de 

sofrimento psíquico – quanto em hipóteses nas quais se reconhece o dano moral de pessoa 

física independentemente da comprovação do sofrimento687, não havendo motivo para 

negar a ocorrência da situação semelhantes no âmbito dos direitos coletivos688 e 689. 

																																																								
682 Dessa forma, é possível traçar uma analogia entre essa modalidade de dano extrapatrimonial e os crimes 
formais, de mera conduta ou de perigo abstrato, que se consumam com a mera realização da conduta descrita 
no tipo penal (tipicidade formal), ainda que o bem juridicamente tutelado não sofra lesão alguma, nem sequer 
seja exposto a perigo concreto (tipicidade material). Nesse sentido, cf. BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral 
coletivo, in Revista de Direito e Liberdade. Mossoró, v. 7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007. 
683 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, in Revista de Direito e Liberdade. Mossoró, v. 7, n. 3, p. 
237-274, jul./dez. 2007, p. 266. 
684 STJ, Terceira Turma, REsp. n.º 1.586.515/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/05/2018. 
685 STJ, Segunda Turma, REsp, n.º 1.397.870/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/12/2014.  
686 A despeito da controvérsia inicial, atualmente já se contra consolidado o entendimento de que a pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral, o que já foi até mesmo objeto da Súmula 227 do STJ: “a pessoa jurídica 
pode sofrer dano moral”. 
687 Isso ocorreu, por exemplo, no julgamento do já citado “caso das pílulas de farinha”, no qual o SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu que “[o] dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica afastado 
com a alegação de que a gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessariamente, 
sentimentos positivos pelo surgimento de uma nova vida, porque o objeto dos autos não é discutir o dom da 
maternidade. Ao contrário, o produto em questão é um anticoncepcional, cuja única utilidade é a de evitar 
uma gravidez. A mulher que toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar sua 
escolha quanto ao momento de ter filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção da mulher, dá ensejo à 
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No tocante à tutela coletiva dos consumidores afetados por publicidade 

enganosa, “no exame do nexo de causalidade entre a mensagem e a indução em erro não se 

exige a comprovação do dano efetivo, i.e., a contratação viciada por diversos 

consumidores, mas apenas a capacidade da mensagem de influenciar a vontade do 

consumidor pela sua desinformação ou pela informação equivocada (‘a mensagem é capaz 

de enganar’). Embora sem exigir o dano concreto (i.e., o engano com repercussão 

econômica) é preciso verificar a efetiva potencialidade de a mensagem induzir em erro 

uma coletividade de consumidores configurando-se, portanto, o dano potencial (ou o 

potencial enganoso), requisito de ilicitude da publicidade enganosa”690, ou, tratando-se de 

publicidade abusiva, a ofensa a valores da sociedade. 

De forma semelhante, LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS explica que 

“quando estamos a tratar de tutela coletiva, a constatação da potencialidade de indução em 

erro dos destinatários da publicidade ou a demonstração de seu efetivo conteúdo abusivo já 

se mostra suficiente para ensejar o dano moral difuso. Isto ocorre ainda que não se 

demonstre ou comprove o exaurimento dos danos sofridos pelos consumidores. São 

situações em que a verificação de violação da norma proibitiva faz surgir o dano”691. 

No mesmo sentido, a Ministra ELIANA CALMON explicou que o dano 

extrapatrimonial coletivo prescinde da prova de dor, sentimento ou abalo psicológico 

																																																																																																																																																																								
obrigação de compensação pelos danos morais” (STJ, 3.ª Turma, REsp. n.º 866.636/SP, Rel. Des. Nancy 
Andrighi, j. 06/12/2007). No mesmo sentido, cf. TJRS, 6.ª Câm. Cível, Ap, n.º 70079837480, Rel. Des. 
Niwton Carpes da Silva, j. 13/2/12018: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO 
DE GARFO DEFEITUOSO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL RÉU. QUEBRA DO TALHER 
QUANDO DO CONSUMO DE UMA PIZZA. INGESTÃO DE PEDAÇOS DO OBJETO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. [...] No caso dos autos, desnecessária a prova do dano sofrido, 
bastando a comprovação da existência do ato ilícito, haja vista se tratar de dano moral in re ipsa. Presentes, 
pois, os pressupostos na responsabilidade civil (o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita da ré), 
impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 
688 Nesse sentido, cf. BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, in Revista de Direito e Liberdade. 
Mossoró, v. 7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007, p. 266 (“até mesmo nas relações privadas individuais, está-se 
superando, tanto na doutrina como nos tribunais, a exigência de dor psíquica para caracterizar o dano 
moral”); e DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 304 (“a objetivação do dano 
moral, enquanto ofensa a interesses jurídicos tutelados, já apresentava aceitação na doutrina e na 
jurisprudência no tocante à pessoa jurídica, não se justificando, portanto, a negação de sua reparação violados 
os interesses difusos da coletividade”). 
689 É preciso notar, contudo, não há sistematização doutrinária ou jurisprudencial acerca das condutas capazes 
de, por si só, acarretar o chamado dano moral in re ipsa, seja ele individual ou coletivo; a questão é decidida 
com base em critérios puramente casuísticos do julgador, resultando em julgamentos conflitantes e que 
acarretam grande incerteza jurídica aos consumidores. 
690 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 103. 
691 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 301. 
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sofridos pelos indivíduos integrantes daquela coletividade, bastando a prática de um ato 

ilícito capaz de atingir a esfera extrapatrimonial desses indivíduos692. 

Feitas essas considerações, é forçoso concluir que “a mera veiculação de 

publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 do CDC), independentemente de qualquer 

aquisição de produto ou serviço ou ocorrência de danos material ou moral (individual), 

configura lesão a direitos coletivo ou difusos e enseja, portanto, a condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral coletivo” 693  e 694 . No mesmo sentido, 

GUILHERME FERREIRA DA CRUZ afirma que “a simples divulgação de uma mensagem ilícita 

(clandestina, enganosa ou abusiva) causa, de forma geral e abstrata, dano extrapatrimonial 

a todos aqueles que a ela foram expostos, fato lesivo autorizante de reparação pecuniária 

e/ou de publicidade corretora (contrapropaganda)”695. 

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a 

possibilidade de condenação de fornecedor ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo decorrente de publicidade enganosa de serviços de telefonia, destinada ao Fundo 

de Reparação de Direitos Difusos, explicitando que [o] dano moral coletivo está 

expressamente previsto no art. 6.º da Lei n.º 8.078/90, que enumera em seus incisos os 

direitos básicos do consumidor. A correta compreensão do dano moral coletivo não deve 

se vincular aos elementos e racionalidade próprios da responsabilidade civil nas relações 

																																																								
692 “ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - DANO MORAL COLETIVO - 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO 
EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL - CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA 
USUFRUTO DE DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE - 
ART. 39, § 1.º DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO. 1. O 
dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de 
pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos 
enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-
base. 2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo 
psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e 
coletivos. 3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a procedimento de 
cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos interessados, 
quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1.º exige apenas a apresentação de documento de identidade. 4. 
Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema normativo. 5. Afastada a sanção 
pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias fáticas e probatória e restando sem 
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 5. Recurso especial parcialmente provido.” 
(STJ, 2.ª Turma, REsp n.º 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01/12/2009). 
693 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, in Revista da Direito e Liberdade. Mossoró, v. 7, n. 3, 
jul./dez. 2007, p. 266. 
694  Por esse motivo, LEONARDO ROSCOE BESSA defende ser mais adequada a denominação dano 
extrapatrimonial coletivo, e não dano moral coletivo, pois o dano extrapatrimonial seria mais amplo que o 
dano moral e superaria a exigência tradicional de dor e sofrimento (BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral 
coletivo, in Revista da Direito e Liberdade. Mossoró, v. 7, n. 3, jul./dez. 2007, p. 267). Para os fins do 
presente trabalho, contudo, adotar-se-á a denominação mais disseminada “dano moral coletivo”.  
695 CRUZ, Guilherme Ferreira da. Teoria Geral das Relações de Consumo, p. 209 e 210. 
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privadas individuais, vez que o objetivo de se prever a condenação por dano moral coletivo 

encontra sua justificativa na relevância social da pretensão e na lesão de interesses 

transindividuais”696 e 697. 

Conquanto alguns autores apontem que o dano moral coletivo desempenha 

uma função eminentemente punitiva698, dada a dispensa de comprovação de abalo da 

integridade psíquica dos indivíduos ou até mesmo da coletividade – o que a rigor sequer 

não se mostraria possível –, não se pode ignorar que, além da função punitiva, baseada em 

juízo retrospectivo, o dano moral desempenha também as funções preventiva e pedagógica 

(funções profiláticas), baseadas em um juízo prospectivo e destinadas a evitar a reiteração 

da conduta. Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA já esclareceu que “a reparação do dano 

moral coletivo, na sua dimensão transindividual, vem ao encontro da restauração da crença 

na ordem jurídica e da segurança para a sociedade, num desempenho de papel, muito mais 

do que o meramente compensatório, como o é o individual, mas crucialmente, preventivo e 

pedagógico”699. 

Por outro lado, não se vislumbra, ao menos à primeira vista, a função 

compensatória claramente identificada nos danos morais coletivos, “embora se pudesse 

pensar em uma natureza compensatória, pelo fato de que o valor pecuniário será, de algum 

modo, revertido em benefício dos interesses da coletividade”700, por ser destinado ao 

Fundo de Direitos Difusos. Entretanto, a função compensatória é meramente secundária, 

até mesmo porque “[s]endo o interesse atingido de natureza moral e a coletividade quem o 

titulariza, menos nítidas se fazem as possibilidades do seu real e integral dimensionamento 

e, assim, a previsão dos parâmetros para compensar o [...] o que favorece e torna ainda 

																																																								
696 “Ação civil pública - Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de indenização por danos morais – 
Prestação de serviços - Telefonia - Cerceamento de defesa inocorrente Valor probante de informações 
produzidas pela Anatel, órgão fiscalizador oficial, sem vínculo com as partes - Propaganda enganosa - 
Prejuízos e transtornos causados aos consumidores - Dano moral coletivo evidenciado – Responsabilidade da 
requerida, fornecedora do serviço, pela má prestação de serviços e pelos prejuízos causados à coletividade - 
Mantido o valor da condenação em danos morais coletivos - Caráter pedagógico - Sentença mantida - 
Recurso não provido” (TJSP, 28.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0000758-85.2007.8.26.0146, Rel. Des. Manoel 
Justino Bezerra Filho, j. 25/03/2014). 
697 Igualmente admitindo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em caso de 
publicidade enganosa, cf. também: TJSP, 4.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0055555-56.2011.8.26.0506, Rel. 
Des. Maia da Cunha, j. 10/03/2016. 
698 Nesse sentido, cf. BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo, in Revista de Direito e Liberdade. 
Mossoró, v. 7, n. 3, jul./dez. 2007. 
699 TJSP, 10.ª Câm. Dir. Privado, Ap. n.º 0107383-14.2012.8.26.0100, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 
05/04/2016. 
700 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito, p. 311. 
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mais pertinente o objetivo de sancionar o agente causador, desestimulando outras 

ofensivas”701. 

A legitimidade ativa para postular em juízo a reparação dos danos coletivos, 

difusos ou individuais homogêneos causados por publicidade ilícita é atribuída às 

entidades eleitas para a defesa dos interesses coletivos (lato sensu), quais sejam, o 

Ministério Público702, a União, o Estado, o Municípios, as autarquias, as empresas 

públicas, as fundações, as sociedades de economia mista e as associações (art. 5.º, caput, 

da Lei n.º 7.347/85; art. 82, incisos I, II, III e IV, do CDC), por meio de ação civil pública 

e outras ações coletivas previstas no art. 81, parágrafo único, incisos I, II e III, do Código 

de Defesa do Consumidor. 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já reconheceu também a legitimidade da 

OAB, em conjunto com associação de defesa de consumidores (ADECON-PE), para ação 

civil pública na qual se postulava indenização por dano moral coletivo fundada em 

violação de direitos dos consumidores, uma vez que “a legitimidade ativa – fixada no art. 

54, XIV, da Lei n. 8.906/94 - para propositura de Ações Civis Públicas por parte da Ordem 

dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos conselhos seccionais, 

deve ser lida de forma abrangente, em razão das finalidades outorgadas pelo legislador à 

entidade – que possui caráter peculiar no mundo jurídico – por meio do art. 44, I, da 

mesma norma; não é possível limitar a atuação da OAB em razão de pertinência temática, 

uma vez que a ela corresponde a defesa, inclusive judicial, da Constituição Federal, do 

Estado de Direito e da justiça social, o que, inexoravelmente, inclui todos os direitos 

coletivos e difusos” 703. 

Embora seja mais usual a aplicação de multas administrativas pelo PROCON 

como forma de sanção pela veiculação de publicidade ilícita, ele possui natureza jurídica 

de órgão ou de autarquia destinada à tutela dos consumidores, de modo que igualmente 

detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ações coletivas em defesa dos direitos dos 

consumidores, como ocorreu no “caso das pílulas de farinha” mencionado acima704. 

																																																								
701 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo, p. 169. 
702 Reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para postular a reparação de danos individuais 
homogêneos e difusos decorrentes de publicidade enganosa, cf. STJ, Quarta Turma, AgRg no AI n.º 
1.350.008/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/04/2011; STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp n.º 
61.893/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13/12/2010. 
703 STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp. n.º 1.502.179/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2016. 
704 STJ, Terceira Turma, Resp. n.º 866.636/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/11/2007. 
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Observe-se ainda que, devido à presença da função punitiva, a figura do dano 

moral coletivo se aproxima em certa medida também dos chamados punitive damages, o 

que leva alguns autores a reconhecer que afirmar que as figuras são equiparadas, na 

medida em que “o dano moral coletivo representa forma de repressão a condutas 

ultrajantes e prevenção a condutas reiteradas”705. Tal entendimento, contudo, não se mostra 

adequado, pois o dano moral coletivo apresenta importantes diferenças quando comparado 

com os punitive damages, destacando-se as seguintes: i) a condenação do fornecedor ao 

pagamento de indenização por dano moral coletivo oriundo de publicidade ilícita não está 

atrelada à reiteração da conduta, bastando a sua ocorrência, ainda que uma única vez, para 

que seja possível a caracterização de dano moral coletivo; ii) quanto à legitimidade ativa, o 

dano moral coletivo só pode ser pleiteado pelas pessoas legitimadas a propor ação civil 

pública (art. 5.º da Lei n.º 7.347/85), enquanto os punitive damages podem ser pleiteados 

por qualquer indivíduo; iii) como consequência da distinção quanto ao sujeito que formula 

o pedido, as figuras se distinguem também com relação ao destino da condenação, pois, 

enquanto os punitive damages se destinam ao próprio autor da ação – o que, no direito 

brasileiro, acarreta grandes dúvidas acerca da configuração de enriquecimento sem causa –

, a condenação por dano moral coletivo será revertida a fundos de defesa do consumidor e 

utilizada para a reconstituição dos bens lesados, nos termos do art. 13 da Lei n.º 7.347/85. 

Por fim, cumpre salientar que é admitida a cumulação de condenações por 

danos morais individuais sofridos pelos consumidores lesados e por dano moral coletivo, 

admitindo-se que “cada consumidor demonstre os danos morais individualmente sofridos, 

a fim de obter a compensação. É possível também, em paralelo, a partir do mesmo ato 

ilícito, que sobrevenha condenação em danos morais coletivos, a ser revertida em favor de 

fundo, pelo cometimento de danos a direitos difusos”706, sem que isso implique bis in 

idem, já que não há identidade entre as vítimas dos danos individuais e a vítima do dano 

coletivo, tampouco entre os fundamentos das condenações. 

 

  

																																																								
705 GUEDES, Ana Paula Quadros. A possibilidade de configuração do dano moral coletivo no ordenamento 
jurídico brasileiro, in SILVA, Joseane Suzart Lopes da; e SANTOS, Claiz Maria Pereira Gunça dos (orgs.). 
Tutela processual coletiva do consumidor, p. 129. 
706 SANTANA, Héctor Valverde; e CHERMAN, Yuri César. Publicidade invasiva: ofensa a direitos da 
personalidade, in Revista de Direito do Consumidor – São Paulo, v.26, n.112, jul./ago. 2017, p. 194. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao longo do presente trabalho concluiu-se que, embora a publicidade seja 

instrumento de grande importância para os fornecedores na sociedade atual – chegando até 

mesmo a ser considerada elemento essencial  de uma sociedade de massa e de consumo –, 

ela pode atingir negativamente a esfera jurídica de terceiros, em especial dos 

consumidores, razão pela qual deve ser objeto de regulamentação pelo ordenamento 

jurídico. 

Nessa esteira, o ordenamento jurídico brasileiro impõe aos fornecedores que se 

valem da publicidade para levar seus produtos e serviços ao conhecimento dos 

consumidores e estimular o seu consumo a observância de diversas regras destinadas à 

preservação dos direitos a estes assegurados, notadamente a livre formação da vontade e os 

valores sociais, e cuja inobservância acarretará a ilicitude da referida mensagem no âmbito 

das relações de consumo. 

Sob essa perspectiva, as principais espécies de publicidade ilícita são: i) 

publicidade enganosa (publicidade capaz de induzir em erro o consumidor quanto ao 

produto ou serviço anunciado), que pode se manifestar nas formas comissiva ou omissiva; 

ii) publicidade abusiva (publicidade que viola o padrão de conduta imposto pela boa-fé 

objetiva ao ofender valores sociais, éticos ou morais ou a ordem pública); iii) publicidade 

comparativa ilícita (publicidade comparativa, baseada na comparação entre o produto e 

serviço oferecido pelo anunciante e aquele fornecido por um ou mais concorrentes, desde 

que inverídica ou violadora de qualquer outro princípio da publicidade; e iv) publicidade 

oculta (publicidade que viola o princípio da identificação da mensagem publicitária). 

E, uma vez apurada a ilicitude da mensagem publicitária por violação dos 

direitos dos consumidores, os agentes nela envolvidos deverão responder pelos danos por 

ela causados, responsabilidade essa que poderá variar de acordo com dois aspectos 

fundamentais, quais sejam, a natureza de sua participação na atividade publicitária e o 

proveito por eles auferido com a difusão da mensagem publicitária eivada de ilicitude. 

Partindo desses critérios, a responsabilidade dos agentes envolvidos na publicidade ilícita 

será: i) objetiva, quanto aos agentes responsáveis pela criação da publicidade ilícita 

(anunciante direto; agências de publicidade; profissionais liberais publicitários; provedores 

de informação; provedores de conteúdo que exercem controle editorial prévio; 
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celebridades que participem de publicidade testemunhal; e influenciadores digitais) ou que 

dela aufiram proveito direto (anunciante indireto ou comerciante; veículos de comunicação 

que recebam participação pelas vendas do produto ou serviço anunciado; e provedores de 

internet que recebam participação pelas vendas do produto ou serviço anunciado); ou ii) 

subjetiva, quanto aos agentes que não participarem da criação da mensagem publicitária e 

dela auferirem proveito meramente indireto, na forma de remuneração por serviços 

prestados ao anunciante, podendo essa responsabilidade decorrer de culpa grave ou dolo na 

verificação de conteúdos manifestamente ilícitos (veículos de comunicação e celebridades 

que atuem como simples porta-vozes do anunciante) ou de inércia na sua retirada após 

notificação de sua ilicitude (provedores de backbone, de acesso, de correio eletrônico, de 

hospedagem e de busca; e provedores de conteúdo que não exerçam controle editorial 

prévio). 

Por fim, a criação e difusão de mensagem publicitária eivada de ilicitude no 

âmbito das relações de consumo permite a imposição de obrigações aos agentes por ela 

responsáveis com vistas à adequada proteção dos consumidores, que deve ser buscada não 

apenas por meio da reparação integral dos danos efetivamente sofridos, sejam esses 

materiais ou morais, individuais ou coletivos, mas também por meio de medidas 

preventivas destinadas a evitar a sua reiteração ou mesmo, se possível, a sua ocorrência, 

dentro de um contexto de valorização do princípio da precaução e “despatrimonilização” 

da responsabilidade civil. 
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