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1. RESUMO 

Com os questionamentos, cada vez mais frequentes, acerca da tutela do 

consumidor e, bem como, diante da premente necessidade de disseminar os direitos 

consagrados pela Lei n. 8.078/1990, coibindo as práticas abusivas e enganosas dos 

comerciantes é que esta pesquisa recebe guarida, constituindo-se em um importante 

meio informativo. Com base na legislação aplicável, na doutrina pátria e no 

entendimento jurisprudencial buscaram-se esclarecimentos sobre as práticas de 

publicidade e propaganda, àquelas aceitáveis e as vedadas, de forma clara e 

objetiva, sanando as dúvidas mais corriqueiras presentes no dia a dia das pessoas, 

visando à proteção do consumidor à luz dos princípios e preceitos adotados pelo 

Codex Consumerista em consonância com a Carta Republicana de 1988. Para 

cumprir esses objetivos foram utilizados os métodos dedutivo, hipotético dedutivo e 

fenomenológico-hermenêutico, por meio da técnica de pesquisa da documentação 

indireta, o que possibilitou concluir que a maioria da população ainda desconhece 

seus direitos e os instrumentos de proteção e, por conseguinte, a efetividade dos 

direitos básicos do consumidor ainda é insipiente em nosso País.  

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil a proteção do consumidor se desenvolveu a partir da década de 

1960, com o reconhecimento da vulnerabilidade de quem consome em comparação 

a quem produz: a empresa. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) entrou em 

vigor no dia 11 de março de 1991, antes a relação de consumo era regulada pelo 

Código Civil, o que se demonstrou insuficiente.  

Atualmente, o consumidor depara-se com muitas dificuldades para identificar 

uma publicidade ou propaganda abusiva em razão da sutileza e das “artimanhas” de 

marketing veiculadas na tentativa de persuadi-lo à compra do produto ou do serviço. 

Tema complexo e relevante, que atinge a todos sem distinção, inclusive crianças 

que veem propagandas, são por elas seduzidas e “choram” para que os pais 

comprem o produto. Por esse motivo, esta pesquisa científica aborda as limitações 

para o exercício da publicidade e propaganda pelos fornecedores e fabricantes, 

destaca informações sobre troca de mercadoria, garantia estendida, esclarecendo 

as principais dúvidas e posições doutrinárias sobre o assunto e, bem como, analisa 

e interpreta as leis aplicáveis, verificando as práticas abusivas mais frequentes e a 

proteção conferida ao consumidor. 



3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é, em linhas gerais e de forma clara, dirimir dúvidas 

sobre a publicidade e a propaganda de produtos e serviços, estabelecendo suas 

limitações frente às regras e princípios de proteção do consumidor constantes do 

Código de Defesa do Consumidor. Como objetivos específicos, listam-se: conceituar 

e diferenciar as expressões publicidade e propaganda; evidenciar a proteção que o 

Código de Defesa do Consumidor oferece; esclarecer até onde vai à proteção e 

quais as sanções aplicadas aos comerciantes que praticam abusividades; 

demonstrar as principais práticas de publicidade e propaganda abusivas e/ou 

enganosas veiculadas pela mídia (TV, rádio, jornais, revistas, folders etc.) brasileira, 

e levar informação sobre os direitos do consumidor.  

 

4. METODOLOGIA 

Adotou-se para o desenvolvimento desta pesquisa, o método de abordagem 

dedutivo, pelo qual foram utilizadas as teorias e as leis; esse método abrange o 

assunto por se tratar de uma legalização, em sua grande parte, contextualizando 

que a lei proíbe praticas de publicidade enganosa ou abusiva (CDC, art. 37), bem 

com traz vedações de produtos nocivos e especifica os direitos básicos do 

consumidor, dentre eles a facilidade de defesa de seus direitos. Também foi 

utilizado, o método hipotético-dedutivo, o qual preencheu as lacunas e as hipóteses 

do conhecimento; e o método fenomenológico- hermenêutico, o qual interpreta e 

estuda palavras e o fenômeno em si, também foi de grande valia para a consecução 

dos objetivos pretendidos e apuração dos resultados.  

A técnica de pesquisa foi a da documentação indireta, com abordagem a 

doutrina, leis, jurisprudência e artigos jurídicos, os quais proporcionaram, através 

dessa revisão bibliográfica, uma análise interpretativa de seus conteúdos e 

aquisição de conhecimento sobre a temática proposta. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC) trata a relação de consumo de 

uma maneira onde a existência de aspectos legais é necessária, ou seja, se não 

houver uma negociação envolvendo produtos ou serviços elaborados por um 

fornecedor e um consumidor, não será caracterizada uma relação de consumo. Isso 

significa que não basta à presença apenas de uma parte, fornecedor ou 



consumidor, mas de ambas e do objeto comercializado (produto ou serviço); 

lembrando que consumidor é o destinatário final. Para haver uma relação de 

consumo precisa existir um nexo de causalidade, onde um fornecedor ou 

consumidor possa obrigar o outro a cobrar o cumprimento em uma obrigação do 

tipo “fazer ou não fazer”, o artigo 2º e 3º do CDC, esclarece a figura dos dois, para 

que não possa existir nenhuma dúvida sobre eles. 

          O CDC tem como principal objetivo harmonizar a relação entre consumidores 

e fornecedores, não é somente como muitos acreditam um meio pelo qual se 

processa o empresário, mas sim fornece preciosos instrumentos de proteção até 

mesmo às empresas, pois, se observarem os princípios e normas constantes nesse 

Codex não haverá lides e nem reparação a ser feita, respeitando-se, assim, a 

integridade física e moral do consumidor. 

 

5.1 Publicidade e propaganda abusiva e/ou enganosa 

O objetivo central da publicidade é de informar o consumidor, de modo mais 

ágil, o CDC autoriza o uso da publicidade, porém de um modo taxativo, sobre esse 

assunto é encontrado no artigo 37 do Código citado, sendo vedadas espécies de 

publicidade com caráter enganoso ou abusivo. O material publicitário deve ser ético 

e verdadeiro, pois a sua violação não é permitida, apesar de que o próprio Código 

do Consumidor (CDC) autoriza o uso de publicidade, porém de maneira restrita, 

portanto aquela publicidade que fora considera falsa deve ser banida.  

Embora os termos publicidade e propaganda sejam utilizados, na prática, 

como sinônimos, cada qual tem um sentido próprio, conforme leciona Leonardo de 

Medeiros Garcia (2009, p. 223): 

 

O termo publicidade expressa o fato de tornar público (divulgar) o produto 
ou serviço, com o intuito de aproximar o consumidor do fornecedor, 
promovendo o lucro da atividade comercial. Já o termo propaganda 
expressa o fato de difundir uma idéia [sic], promovendo a adesão a um dado 
sistema ideológico (v.g. político, filosófico, religioso, econômico).  

 

“A Publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal.” (CDC, Art. 36). Esclarece o parágrafo único 

do mesmo artigo, “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”. 



Insta consignar que a publicidade enganosa ou abusiva é vedada; entende-se 

por publicidade enganosa: 

 

[...] qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitária, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (CDC, Art. 37, § 
1º). 

 

 E por publicidade abusiva: 

 

[...] 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 comportar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou segurança (CDC, Art. 37, § 2º). 

 

Atualmente, o consumidor depara-se com muitas dificuldades para identificar 

uma publicidade ou propaganda abusiva em razão da sutileza e das “artimanhas” de 

marketing veiculadas na tentativa de persuadi-lo à compra do produto ou do serviço. 

Tema complexo e relevante, que atinge a todos sem distinção, inclusive crianças 

que veem propagandas, são por elas seduzidas e “choram” para que os pais 

comprem o produto. 

Também, havendo omissão sobre informações de um produto ou serviço, 

será considerada uma espécie enganosa, conforme prevê o § 3º do art. 37 do CDC, 

in verbis: “Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão 

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.” 

O chamariz é uma espécie muito encontrada, é aquele típico exemplo de um 

comercial em rádio, jornal ou, até mesmo, na televisão. A exemplo, o telespectador 

ser induzido com a nota de que se for o décimo cliente a ligar ou a comparecer em 

determinada loja, será privilegiado de alguma forma seja com um desconto alto, ou 

determinado brinde, entre outras promessas que o fornecedor poderá utilizar para 

“força-lo” a ir à loja. Percebe-se, na prática, que sempre alguém já chegou primeiro, 

ou que os brindes já se esgotaram, mas que a “loja” guardou promoções ótimas a 

esse cliente; evidente que o artifício foi um chamariz para atrair o consumidor ao 

local para instigar-lhe uma venda, a qual muitas vezes nem precisaria efetuar. 

Assim, o chamariz é uma modalidade que ilude e engana o consumidor, sendo 

considerada uma forma de publicidade enganosa.  



São vedadas também informações distorcidas, ou seja, aquilo que de alguma 

forma não corresponde à concreta realidade do anúncio em questão. Outra 

modalidade enganosa é em relação a produtos ambíguos, aqueles que apresentam 

mais de uma interpretação, como por exemplo, uma empresa anuncia um produto 

na promoção, porém a foto do anúncio é de outro produto que não aquele 

correspondente ao valor em tela. O chamado „‟puffing’‟ é utilizado pelo fornecedor 

para chamar atenção do consumidor exagerando em sua propaganda, essa 

modalidade é de certo modo aceita, entretanto se o fato for possível de ser 

avaliado, será considerada enganoso, essa pratica normalmente aparece com a 

expressão, por exemplo, é o melhor lugar, o mais gostoso entre outros, a questão 

de ser melhor ou não é de difícil avaliação, pois para cada pessoa é atribuído um 

gosto distinto. É de suma importância citar que em relação à ambiguidade declara o 

CDC em seu art. 47, que sempre será privilegiado o consumidor.  

Como pode se notar são diversas as modalidades que faz o consumidor se 

iludir e acabar se prejudicando de alguma forma, porém a grande questão esta em 

relação às atitudes que podem ser realizadas pelo consumidor. A ocorrência de 

uma publicidade abusiva permite a coerção judicial, além disso, deverão ser 

tomadas algumas medidas como a retirada do material de circulação, ou, até 

mesmo, o fornecedor poderá sofrer penalidades. 

No próprio CDC há penalidades na modalidade infrações penais, em relação 

à publicidade enganosas, nas redações dos artigos 66 ao 68. O art. 66 refere-se ao 

tipo penal enganar ou omitir informações, sejam elas em razão da quantidade, 

duração, preço e garantias; esse artigo é aplicado também a quem patrocina a 

oferta. As penas elencados nos artigos 66 e 67 são descritas de três meses a um 

ano de detenção e multa, sendo que o art. 67 penaliza aquele que divulga, 

dissemina, enfim, promover a publicidade, mesmo se ele sabia ou deveria saber 

que era de caráter enganoso ou abusivo. E o art. 68, diz respeito à publicidade feita 

ou promovida a qual provocou o induzimento é de detenção de seis a dois anos e 

multa. 

 

5.2 Responsabilidade do fornecedor  

O CDC adotou a responsabilidade objetiva, ao estatuir na primeira parte do 

art. 12 a dispensabilidade da existência de culpa, afirmando que responderão 

independentemente de culpa o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 



estrangeiro e o importador. Disserta Fabrício Bolzan de Almeida (2013, p. 307): 

“todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco 

de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo 

independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.‟‟ 

A responsabilidade no CDC é objetiva, independente de comprovação de 

culpa ou dolo. Responderá o fornecedor de forma objetiva pelo fato do produto ou 

do serviço decorrente de um produto ou serviço defeituoso e da Inadequação do 

produto ou serviço para os fins a que se destinam. Nesta responsabilidade existe 

uma questão de segurança como no caso de um produto inseguro, que cause (ou 

tenha potencial para tanto) um mal ao  consumidor. O fornecedor também 

responderá pelo vício do produto ou do serviço; essa responsabilidade é uma mera 

inadequação para os fins que se destinam, neste caso é um produto que o 

consumidor comprou e não funciona, nessa responsabilidade não  se fala em 

segurança do objeto social. 

Se devida a reparação, o fornecedor terá que, necessariamente, indenizar o 

consumidor no valor total do prejuízo, tanto os danos materiais quanto morais. 

Segundo Rizzato Nunes (2009, p. 177) “quando o CDC estabelece o dever de 

indenizar, quer que tal indenização seja ampla na medida de suas consequências. 

Os danos indenizáveis são, assim como dito, os de ordem material e os de natureza 

moral, os estéticos e os relativos a imagem.” 

 

5.3 Indenizações 

Todo consumidor deve conhecer seus direitos e, principalmente, saber como 

exigi-los. A indenização está prevista em lei, e em vários momentos o consumidor 

poderá solicitar junto ao órgão competente. Por isso a necessidade desse 

conhecimento prévio. 

Uma indenização pouco conhecida pelo consumidor é ter resguardo o direito 

de pedir o reembolso por conta paga indevidamente, o artigo 42 º § único CDC “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. 

A indenização por danos morais e materiais é a mais conhecida pelo 

consumidor, mas, mesmo nesse caso, é preciso ficar atento para saber até onde o 

agente de cobrança pode chegar, limite esse que não pode ser ultrapassado e, 

muito menos, ignorado; para tudo há proporcionalidade! Quando o consumidor não 



conhece os seus direitos, a melhor maneira é buscar por alguma instituição ou 

pessoa qualificada para tirar suas duvidas e tomar as providências de forma correta 

na defesa de seus interesses. 

 

5.4 Instrumentos de proteção do consumidor 

O CDC trata de dois tipos de garantia: a legal e a contratual. A garantia legal 

é o prazo em que o consumidor possui para reclamar mediante a identificação de 

vícios, defeitos ou serviços mal prestados; seria um período de adequação do bem 

adquirido. O artigo 26 do CDC trata do prazo legal definindo-o para cada tipo de 

produto, sendo ele de trinta dias para fornecimento de serviços e de produtos não 

duráveis; noventa dias para fornecimento de serviços e de produtos duráveis; o 

prazo decadencial começa a ser contado a partir da entrega efetiva do produto ou 

do término da execução dos serviços. Mas quando o vício for oculto (ou redibitório), 

o prazo decadencial não se iniciará da data da compra, mas sim do conhecimento 

do defeito. Os produtos adquiridos via internet ou por telefones tem prazos 

diferentes dos adquiridos em estabelecimentos convencionais, artigo 24º do CDC “a 

garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, 

vedada a exoneração contratual do fornecedor.” 

          A garantia contratual começa quando se encerra a garantia legal, ou seja, 

após o seu vencimento. É um contrato que vem seguido de um termo de garantia, 

especificando o que está garantido, o prazo da garantia, o lugar onde poderá ser 

feita a manutenção do produto e quais despesas essa garantia não cobre, ficando 

assim a cargo do consumidor, artigo 50º do CDC “a garantia contratual é 

complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.” 

          Fora essa duas garantias existem a chamada garantia estendida, que é 

oferecida ao consumidor no ato da compra, onde ela estende o prazo da garantia, 

ao vencer o prazo do termo de garantia essa entra em vigor. Mas esse tipo de 

garantia é muito discutido, uma vez que o fornecedor está induzindo o consumidor a 

comprar mais essa garantia que não passa de mais um produto, alegando que se o 

termo de garantia termina, por exemplo, hoje, e o produto apresentar defeito 

amanhã, ele vai ter que ir para a manutenção (e demorará em retornar!) e se o 

consumidor possuir a garantia estendida esse produto poderá ser trocado e não 

apenas consertado. 



         O PROCON é uma Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.          

Quando um consumidor compra um produto e esse apresenta problemas, ele 

precisa primeiro procurar pelo fornecedor, muitas vezes eles tem um serviço de 

SAC (serviço de atendimento ao consumidor), onde ele tentará resolver esse 

problema. O consumidor no momento do contato precisa estar com os devidos 

documentos em mãos, como a nota fiscal do produto, termo de garantia, onde 

estarão todas as informações necessárias ao seu atendimento, ao final ele 

precisará anotar os dados desse atendimento, como o número do protocolo, nome 

do atendente e função/cargo prestado por ele na empresa. Caso a reclamação não 

seja atendida de uma maneira satisfatória para o consumidor, ele precisará dos 

dados desse atendimento para poder registrar e provar que já foi feita uma 

reclamação junto ao fornecedor, sem solução do problema. 

          O trabalho do PROCON é muito importante para todos nós, seu principal 

objetivo é solucionar os conflitos entre empresa e consumidor, inclusive poderá 

aplicar multas quando as empresas agirem de maneira abusiva com o consumidor, 

uma vez que seu serviço é gratuito e possuem profissionais habilitados para tentar 

resolver e defender, da melhor maneira possível, os direitos que devem ser 

garantidos aos consumidores.  

Quando o PROCON não consegue resolver o conflito, isto é, não há 

composição amigável, o consumidor poderá recorrer a via Judiciária para solução 

do conflito e tutela de seus interesses. Os documentos que comprovam a tentativa 

de conciliação do PROCON terá um valor significativo para o inicio dessa ação junto 

ao Poder Judiciário, uma vez que ficara evidente ao juiz que houve tentativa prévia 

de conciliação por parte dele, o que já demonstrará a boa-fé. 

O consumidor poderá recorrer ao Juizado Especial, quando sua ação for 

inferior a 40 salários mínimos, a Justiça Comum e ao Ministério Público.           

Quando dois ou mais consumidores forem lesados pelos mesmos problemas, ou 

seja, sofreram os mesmos danos esses podem ajuizar a reclamação em uma ação 

coletiva, o chamado litisconsórcio. O consumidor também pode ingressar com uma 

ação de defesa por meio do Ministério Público.  

Insta consignar que o consumidor ao entrar com uma ação judicial em face 

do fornecedor, poderá procurar o PROCON para solicitar uma certidão negativa de 

violação de direitos do consumidor (CNVDC), nela constará a existência de 

reclamações contra a requerente ou, até mesmo, se ele fez a sua reclamação. Esta 



certidão não é requisito para ingressar com a ação, pois não constam no artigo 282 

do CPC, requisitos da petição inicial, mas poderá servir como prova da 

inadimplência do fornecedor. 

Por fim, cumpre mencionar a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor (artigo 6º, VIII, CDC) quando houver verossimilhança da alegação e 

mediante a hipossuficiência do consumidor. A inversão do ônus da prova deve ser 

previamente definida pelo juiz antes do início da fase instrutória, para que o 

fornecedor fique ciente que o ônus da prova foi afastado da demanda. O 

consumidor por se tratar do lado mais frágil, ou seja, sua situação não se compara 

com a do fornecedor, o ônus da prova não cabe a ele. 

 

6. RESULTADOS  

A maioria da população desconhece seus direitos, que por sua vez, muitas 

vezes, é ignorado pelos fornecedores, que preferem deixar bem claro ao consumidor 

quais são seus deveres, não identificando de maneira alguma seus direitos. Ainda, 

veem-se, comumente, consumidores sendo enganados, ludibriados e 

desrespeitados. 

Acredita-se que o conhecimento dos direitos deve ser levado aos 

consumidores, por meio de estudos, publicações, dentre outros que visem efetivar 

seus direitos e fornecer instruções sobre o que fazer e quem procurar em caso de 

lesão a direitos. 

Infelizmente, parece ainda estar muito longe a plena efetividade dos direitos 

básicos dos consumidores brasileiros. Mas essa é nossa luta, por meio da busca 

pelo conhecimento e a disseminação dessas informações a garantia e aplicabilidade 

dos direitos de todos nós, enquanto consumidores, para que haja respeito por parte 

dos fornecedores, não nos tratando como marionetes, humilhando-nos e, afrontando 

direitos essenciais. O Código de Defesa do Consumidor deve existir em todo 

estabelecimento comercial, para que seja possível a consulta a quem dele precisar, 

e quase nunca é aberto; temos que mudar nossa cultura, aprender, esclarecer e 

cobrar respeito são palavras de ordem! 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A relação de consumo este presente em nosso dia-a-dia seja com uma 

simples compra doméstica ou com uma contratação de um serviço. É imprescindível 



a busca pelo comprimento por aquilo que se espera ao participar de uma relação de 

consumo. 

 Mesmo com grandes avanços tecnológicos, ainda é possível identificar 

pessoas com pouco conhecimento, de seus direitos, e com isso o fornecedor se 

aproveita e abusa de seu poder ao realizar, por exemplo, uma propaganda 

enganosa. Diante do exposto percebeu-se a necessidade de uma lei especial a qual 

regularia o direito dos mais fracos na relação de consumo, o código civil antes 

adotado para regular se mostrou insuficiência, no dia 11 de março de 1991 o 

advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ficou mais fácil elencar os 

direitos e obrigações de ambas as partes em uma relação de consumo.  
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