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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar, com base no Código de Defesa do Consumidor e 

na Jurisprudência, a colocação da sociedade de consumo frente à abordagem da Propaganda e 

da Publicidade, considerando a evolução histórica da sociedade de produtores para a sociedade 

de consumidores, e ainda a mudança no enfoque principal da sociedade do trabalho para o 

consumo. Será utilizado para tal pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial, além de 

realizar análise quanto à abordagem principiológica do Código e seu objetivo protetivo, além 

seus métodos de fiscalização, prevenção e penalização do uso de Publicidade enganosa e 

Publicidade abusiva, atrelando a construção da Publicidade e Propaganda à ética e o mesmo 

para a produção realizada pelo fornecedor, apresentando para isso possíveis soluções para a 

fiscalização da atividade do fornecedor, inclusive pelo próprio consumidor. 
 

Palavras-chave: Publicidade e Propaganda; Código de Defesa do Consumidor; 

Propaganda Abusiva e Enganosa; Ética.  

  



ABSTRACT 

 The present study aims to present, based on the Code of Consumer Protection and the 

jurisprudence the placing of a consumer society forward to the approach of commercial and 

advertising, considering the historical evolution of the society of producers for the society of 

consumers, and the change in the main focus of society from labor to consumption. Will be 

used for such bibliographical research and analysis of jurisprudence, as well as perform analysis 

when the values approach of the Code and your goal protective, Besides its methods of 

monitoring, prevention and penalizing the use of misleading advertising and unfair advertising, 

hitching the construction of advertising and commercial to ethics and the same for the 

production performed by the supplier, presenting to this possible solutions for the supervision 

of the activity of the supplier, including by the consumer himself. 
 

Keywords: Advertising and Commercial; Code of Consumer Protection; Unfair and 

Misleading Advertising; Ethics. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, teve seu nascimento em 1990, após a 

previsão na Constituição da República de 1988, que determinou o consumidor como um sujeito 

de direitos, e continua em sua vigência até os dias atuais. Apesar de seus 27 anos, o Código foi 

considerado extremamente avançado para sua época, além de ainda hoje ser considerado 

“novo”. 

Surge a necessidade de trazer proteção ao elo mais fraco da relação de consumo, meio 

no qual o consumidor passa a ser tratado não só como comprador, mas também como 

mercadoria, dentro de uma sociedade que visa a autopromoção para analisar o que é bom ou 

ruim. 

Considerado uma norma principiológica e emancipatória, o Código traz diversas 

novidades ao cenário normativo, tendo como principal objetivo a unificação de normas esparsas 

consumeristas, como por exemplo, o Decreto-Lei 869 de 1938, que previa os crimes contra a 

economia popular, e a Lei Delegada 4 de 1962, que tinha por escopo a intervenção estatal no 

domínio econômico de modo a assegurar a livre distribuição de produtos básicos para a 

população como um todo. 

Entretanto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe, em seu 

artigo 5°, XXXII1, a transformação dos direitos do Consumidor como direito fundamental, 

sendo, inclusive, cláusula pétrea e trazendo os mais diversos princípios para a tratativa dos 

direitos do consumidor e deveres do fornecedor.  

Não somente isso mas o Código de Defesa do Consumidor abarca a seara civil, penal, 

constitucional e etc., todas com caráter de ordem pública, constituindo por si só um 

microssistema jurídico se instalando no ordenamento e tratando sobre a grande desigualdade 

existente nas relações consumeristas, onde o fornecedor possuía grande liberdade para conduzir 

todas as relações, sem muitas preocupações com o adquirente do produto. 

Não apenas isso, as propagandas direcionadas à esse meio, com o enraizamento do 

Código no ordenamento jurídico passaram a ser reguladas devendo seguir as alterações 

                                                 
1 Cf. Constituição Federativa da República Brasileira. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXII - o Estado promoverá, 

na forma da lei, a defesa do consumidor. 
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propostas pelo Código, de modo a evitar uma abusividade ou enganosidade exagerada e 

provável indução do consumidor ao erro. 

De prontidão, a linha de fornecedores rejeitou o Código Consumerista, com o 

pensamento de que o mesmo somente trazia uma diminuição nos lucros, além da dificuldade 

da disseminação de informações, onde às preocupações com a Propaganda e a Publicidade do 

produto ou bem de consumo deveriam ser em muito aumentadas. 

Entretanto, com o passar dos anos, o Código de Defesa do Consumidor ganhou maior 

credibilidade, alterando as relações de consumo de modo definitivo, buscando resguardar 

principalmente àqueles mais afetados com a desigualdade, com a aplicação de princípios como 

o direito à informação, inversão do ônus da prova, a proibição de propagandas enganosas e 

abusivas etc. 

Entretanto, ponto negativo quanto ao uso do código, se estabelece no interior dos 

próprios consumidores, que ainda não possuem grande intimidade com seus direitos, deixando 

de aplicá-los por falta de conhecimento, além de não ocorrer grande cobrança para com o hábito 

dos fornecedores no tocante às suas atitudes e linhas de pensamento. 

O método a ser utilizado para a abordagem do presente trabalho é o dedutivo-indutivo, 

e para o seu desenvolvimento será utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, com a 

análise da jurisprudência frente aos princípios trazidos pela legislação Constitucional e 

Infraconstitucional, além de uma análise da legislação aplicada, sendo o Código de Defesa do 

Consumidor sua principal fonte de pesquisa e embasamento. 

Para melhor entendimento da pesquisa, o conteúdo será dividido em três capítulos, 

onde serão abordadas temáticas distintas. De modo a concretizar este trabalho, serão utilizadas 

doutrinas específicas, além de diversos artigos científicos e informações de canais de notícias 

online. 

Primeiramente, no primeiro capítulo, será dado enfoque ao tema Sociedade de 

Consumo, subdividindo-o em dois, realizando um relato histórico, com base nos ensinamentos 

de Zigmunt Bauman no livro Vida Para Consumo: A Transformação das Pessoas em 

Mercadoria (2008), que aborda a mudança da Sociedade de Produtores para a Sociedade de 

Consumidores e também a alteração do trabalho como objetivo principal, para o consumo.  

No segundo subtópico, será realizada análise quanto ao consumo, o consumismo e o 

Marketing, traçando pontos em relação à sua influência e poder sobre o consumidor, além das 

formas possíveis de indução à compra de produtos muitas vezes desnecessários às pessoas. 
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Em seguida, o tema será direcionado para a Publicidade e Propaganda, no segundo 

capítulo, a ser primeiramente realizada uma análise da norma principiológica que é o Código 

de Defesa do Consumidor junto à Jurisprudência no que toca à Propaganda enganosa e abusiva, 

pois a Publicidade é uma prática corrente no dia a dia, além de muitas vezes ser o primeiro 

contato do consumidor com o produto oferecido. 

Após, serão estudados os tipos de Publicidade abusiva e enganosa, e como se realiza a 

penalização e controle, não só pelo Judiciário, mas também no meio administrativo, por meio 

da Administração Pública, trazendo exemplificações de aplicações das penalidades previstas no 

Código. 

Por fim, para encerramento da pesquisa, realizar-se-á um comparativo quanto ao uso 

da ética dentro da sociedade de consumo, não só pelos próprios fornecedores, mas também 

pelos consumidores no momento de cobrar e fazer valer seus direitos, impondo aos 

fornecedores os deveres e obrigações que devem cumprir, demonstrando o que pode ser 

necessário para o consumidor ganhar mais enfoque, respeito e credibilidade neste meio.  
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1 – SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

A sociedade como um todo, desde os início dos tempos, possui como objetivo principal 

a satisfação de suas necessidades basilares. Como cita Flavia Marimpietri2, é impossível a vida 

sem que seja saciada necessidades básicas como, por exemplo, a fome, o sono e a sede. A falta 

de alimento, por si só, pode levar uma pessoa a óbito, dada a real necessidade do organismo na 

captação de nutrientes. 

Além dessas necessidades, dentro do contexto de sociedade, existem outras que ao 

passar dos anos se tornaram usuais, trazendo inclusive uma positivação pela própria 

Constituição Federal da República de 1988, como por exemplo a moradia, vestimentas, e etc. 

Programas governamentais como “Minha Casa, Minha Vida” 3, que tem por escopo remediar a 

défict social existente dentro da população. 

 Ocorre que, diante de uma sociedade capitalista, a todo momento é necessário 

satisfazer o mercado de consumo, o que traz à tona o desejo do homem e sua vontade de 

satisfaze-lo. Essa vontade trazida é facilmente confundida com as necessidades, por isso, a todo 

momento, o homem necessita realizar a satisfação de seus desejos, ensejando a alimentação 

deste ciclo.4 

Capitalismo, para Ellen Meiksins Wood, pode ser dito como “[...] um sistema no qual 

praticamente todos os bens e serviços são produzidos para e obtidos através do mercado. Outras 

sociedades tiveram mercados, mas somente no capitalismo a dependência do mercado é uma 

condição fundamental da vida. [...].”5 

Note-se, a necessidade é algo a ser adquirido para uma satisfação obrigatória do 

homem, algo sem o qual a vida se prejudica. O desejo, por contrário, é uma satisfação de ego, 

algo sem a menor necessidade, mas com grande importância dentro da concepção humana.6 

                                                 
2 MARIMPIETRI, Flavia. A Hipervulnerabilidade do Consumidor Frente aos Contratos de Empréstimo 

Bancário na Contemporânea Sociedade de Consumo. 2014, Disponível em: 

<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/3231/2312>, Acesso em: 17 de Novembro de 

2017, p. 03. 
3 Cf. MINHA VIDA MINHA CASA. Minha Casa Minha Vida. Disponível em: 

<http://www.minhavidaminhacasa.com/>. Acesso em: 29 de Outubro de 2017. 
4 MARIMPIETRI, Op. Cit., p. 03. 
5 WOOD, Ellen Meiksins. O que é (anti)capitalismo?. 2003, Disponível em: 

<https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo99artigo2.pdf>, Acesso em: 06 de 

Dezembro de 2017, p. 02. 
6 MARIMPIETRI, Op. Cit., p. 03. 
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É sabido que dentro de uma produção em massa, como nos dias atuais, o objetivo 

principal é o consumo desenfreado. Ou seja, objetiva-se um aumento no consumo, e por 

conseguinte, um aumento na produção. Toda mercadoria produzida “deve” ser consumida, 

porém, essa ação só se concretiza, se concorrer para a satisfação de uma vontade.7 

Mesmo com a satisfação de um desejo, é necessária a compreensão que não será 

extinto por completo, mas sim, terão novas vontades a serem satisfeitas. Ou seja, se hoje você 

almeja obter um celular do modelo x, ao concretizar esse desejo, você terá um novo objetivo de 

obter um tênis do modelo y. E assim consecutivamente, de uma maneira infinita.8 

Em referência a Bauman, Marimpietri relata que o objetivo da sociedade atual é a 

venda da falsa ilusão de que a satisfação dos desejos é sinônimo de felicidade, onde quanto 

mais o consumidor obtiver, mais ele será feliz. Ainda dentro deste contexto, levanta a análise 

de que o mercado e a população possuem a tendência de rejeitar àqueles chamados “falhos 

consumidores”, onde o tamanho do seu poder aquisitivo e sua capacidade de satisfazer suas 

vontades é parâmetro principal para sua aceitação na sociedade.9 

No entanto, deve se atentar quanto ao grande perigo trazido pelo consumo desenfreado, 

vez que esse passa a ser objetivo fim, sendo meta de vida e felicidade, entretanto, a maior parte 

da população não possui grande poder aquisitivo para manter esse modelo de vida apregoado 

pela publicidade.10 

 

1.1 – RELATO HISTÓRICO 

 

As primeiras alterações consumeristas na sociedade podem ser observadas 

aproximadamente no século XVI. Neste momento, foi possível a constatação do surgimento de 

diversos produtos como botões, alfinetes, brinquedos, etc., que de modo geral, não podem ser 

considerados necessidade.11 

Com base na obra de Lívia Barbosa, Sociedade de Consumo (2004), duas 

transformações são demasiado importante para a concepção da sociedade moderna, apesar de 

                                                 
7 Ibidem, p. 04. 
8 Ibidem. 
9 BAUMAN, Zygmunt apud MARIMPIETRI, 2014, p.04.  
10 MARIMPIETRI, Op. Cit., p. 04. 
11 BARBOSA, Lívia. Sociedade de Consumo. 1. Ed.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 19. 
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existirem diversas. As principais exemplificações das mudanças são a alteração do consumo 

familiar para o individual e a alteração na preferência da pátina para a moda.12 

Inicialmente, na sociedade tradicional as famílias produziam para sanar suas 

necessidades, e as sociedades eram divididas em grupos sociais de status. Status e estilo de vida 

eram sintomas que caminhavam juntos rumo à ascensão social. Dentro dos grupos de status o 

estilo de vida era delimitado em parte por normas suntuárias, inclusive todas as escolhas 

individuais, como roupas, lazer e alimentos, independente de renda salarial.13 

Ou seja, o seu estilo de vida, era definido conforme seu status, independentemente de 

existir ou não dinheiro para arcar com os custos. A pessoa deveria realizar e arcar com as 

despesas, sob pena de sua exclusão do meio social da corte. Este motivo influenciou em muito 

o casamento entre os burgueses e nobres, devido ao poder aquisitivo da burguesia poder 

proporcionar aos nobres aquilo que eles almejavam.14 

O grande consumo era voltado para dentro da família em si, ou seja, a aquisição de 

novos bens para deixar para a geração futura e a guarda dos bens herdados da geração passada. 

Deste modo, era possível a manutenção do status dentro da família por muitas gerações.15 

 O momento inicial da evolução do consumo não pode ser tido com a mínima exatidão, 

pelo contrário, muitos autores discordam quanto ao período de sua mudança, entendendo a parte 

majoritária da doutrina ser a revolução industrial um fator impulsionador para a alteração da 

sociedade de corte para a sociedade de consumo.16  

Sabe-se, que ao final do século XVI, os nobres passaram a tratar com mais importância 

a si mesmos do que o conjunto familiar. Isso deu-se com altos gastos em decoração, casas, 

banquetes e jantares, vestimentas, não só para impressionar o outro, mas também para receber 

os monarcas em suas propriedades17. 

Gisela, em citação direta a Lipovetsky, diz que: 

 

[...] a novidade tornou-se fonte de valor mundano, marca de excelência social; 

é preciso seguir ‘o que se faz’ de novo e adotar as últimas mudanças do 

                                                 
12 Idem. 
13 Ibidem, p. 20. 
14 Ibidem. 
15 TASCHENER, Gisela. Raízes da Cultura de Consumo. 1996, Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26029/27758>, Acesso em: 17 de Novembro de 2017, p. 38. 
16 Ibidem, p. 39. 
17 Ibidem. 
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momento: o presente se impôs como o eixo temporal que rege uma face 

superficial, mas prestigiosa da vida das elites.18 
 

O que o autor se refere é que quanto mais novo, o status adquirido socialmente era 

superior. Se a tendência é o uso de tons dourados, os nobres mudavam toda sua decoração e 

vestimentas de acordo com o novo padrão. 

Em síntese, em primeiro momento os nobres deixaram de se preocupar com a família 

como um todo, mudando seus hábitos e cultuando o individualismo, se preocupando cada vez 

mais com suas vestimentas e aparência, além de suas aquisições e aspirações pessoais. 

Conjuntamente, inserida a moda no ciclo social.19 

Trazendo este aspecto para momentos atuais, exemplo retirado do livro Vida Para 

Consumo – A Transformação das Pessoas em Mercadoria de Zigmunt Bauman (2008), diz 

respeito aos cosméticos no século XIX. Bauman, em citação à Siegfried Kracauer, observa que 

em meados de 1920, momento em que a transformação da sociedade de produtores para de 

consumidores era muito tímida e pouco visível, já era possível observar que o medo das pessoas 

em se tornarem obsoletas era tamanho que faziam grande uso de cosméticos.20  

Homens e mulheres de cabeças grisalhas tendiam a tingir seus cabelos, enquanto 

aqueles com seus 40 anos de idade se agarravam à prática de esportes e atividades físicas para 

manter a boa aparência. Cita Kracauer que era comum verificar anúncios de jornais que traziam 

frases como “como permanecer jovem e bela para sempre?”, em que ofereciam produtos de 

beleza para ocultar as marcas da idade. Esses hábitos tornaram-se comuns na rotina diária do 

mundo todo.21 

Conforme o exemplo citado acima, pode-se observar que mesmo com o 

envelhecimento, qual seja o esbranquiçamento dos cabelos e o uso de vestimentas 

“proporcionais” à idade, já nos anos 1920 eram observados comportamentos reversos a estes.  

Com a produção de itens para consumo focados na mantença da aparência jovial, todos 

aqueles que estão fora dos padrões colocados pela sociedade como “necessários”, passam a ser 

levados a consumir até que atinjam este patamar, buscando a sonhada adequação social. 

                                                 
18 LIPOVETSKY, Gilles, Apud, TASCHNER, Ibidem, p. 41. 
19 TASCHNER, Op. Cit., p. 39. 
20 KRACAUER Apud BAUMAN, Zigmunt. Vida Para Consumo – A Transformação das Pessoas em 

Mercadoria. 1. Ed. Traduzida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 14 
21 Ibidem. 
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Lívia Barbosa, citando Stuart Ewen e Elisabeth Ewen, diz que três frases escritas por 

eles no livro Canais do Desejo (Channels of Desire) são usadas na maior parte dos livros que 

falam sobre o assunto, sendo “Hoje não existe moda: apenas modas”, “Não existem regras: 

apenas escolhas” e, por fim, “Todos podem ser qualquer um”.22 

As frases dos autores Stuart e Elisabeth são amplamente utilizadas para falar sobre a 

sociedade contemporânea. Nela não há quaisquer interdependência entre o status e estilo de 

vida. Ao contrário, existe uma maior margem de escolhas e independência pessoal.23 

A primeira frase “Hoje não existe moda: apenas modas”, pode ser analisada quanto a 

uma observação enfatizada por Lívia Barbosa, onde deixa de existir, com abrangência, na 

sociedade contemporânea a influência direta da moda globalizada, vindo à tona diversas 

“tribos”, que disseminam entre si aquilo que é de seu gosto, não havendo mais um delimitador 

de grupos sociais dentro da população.24 

No mesmo sentido, dentro do contexto da segunda frase “Não existem regras: apenas 

escolhas”, como não há mais uma diferenciação social dentro do grupo, passa a existir uma 

maior liberdade para as pessoas. As regras anteriormente seguidas quase à risca, hoje se tornam 

escolhas, para que cada um se adeque da maneira que se sentir mais confortável, não só 

socialmente, mas também economicamente.25 

Por fim, com a última frase de Stuart e Elisabeth “Todos podem ser qualquer um”, traz 

grande sentimento que qualquer Estilo de Vida ou Identidade podem ser construídos e 

reconstruídos a qualquer momento, desde que você seja consumidor, ou seja, possua dinheiro 

para adquirir seus bens. 

No livro Sociedade de Consumo, Livia Barbosa, alude que o estilo de vida, antes 

pertencente a uma determinado grupo agora pode ser acessado por qualquer pessoa, visto que 

houve grande disseminação de pirataria de bens de luxo, imitações e popularizações, trazem à 

tona que não se resume somente no que se usa, mas sim, no como se usa.26 

Atualmente, dentro da cultura do consumo, considera-se essa junção de itens como 

“indicadores de individualidade”, sendo cada um da forma que optem, e não rotulados conforme 

                                                 
22 BARBOSA, Op. Cit., p. 21. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 22. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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o que usam. O uso de objetos, roupas, joias, carros, etc., não apontam mais a qual grupo social 

você deve pertencer, mas sim, sua individualidade e seus gostos e escolhas.27 

Em síntese, a sociedade contemporânea busca trazer um maior alcance para a 

população aos bens produzidos pelo mercado, para que, de acordo com o que optam consumir, 

não mais sejam rotulados pertencentes a uma classe, como num sistema de castas, mas sim, 

pertencentes a um grupo, uma tribo, num patamar horizontal, e não mais vertical.28 

Ao que se trata da mudança na preferência da moda à pátina, é importante ressaltar 

que assim como não há consenso nas alterações da sociedade de corte ao longo do tempo, 

também não o há para o surgimento da moda. O que se percebe é a falta de preocupação com a 

durabilidade dos bens adquiridos, além de uma grande preocupação com tendências, ou seja, 

quanto mais objetos “da moda”, maior ascensão social. 

O consumo de pátina era tratado com grande importância na sociedade de corte. Pátina, 

nas palavras de Lívia Barbosa, é  

 

[...] a marca do tempo deixada nos objetos, indicando que os mesmos 

pertencem e são usados pela mesma família há gerações. A pátina está ligada 

a um ciclo de vida mais longo do objeto, e dependendo do mesmo, conferia e 

ainda confere tradição, nobreza, enfim, status ao seu proprietário.29 
 

A marca da sociedade contemporânea no viés consumista é a moda. Ao contrário da 

pátina, esta passa por transições rápidas, se renovando a cada estação, com o foco de prestigiar 

sempre o agora, valorizando o individual de cada um, o que poderá ser observado com mais 

detalhes a frente.30 

Exemplo disso, dentro da moda feminina, é o uso da conhecida calça de cintura alta. 

Totalmente desprezada durante muitos anos, voltou a ser colocada no cenário fashion 

aproximadamente em 2015.31 No entanto, somente dois anos após a entrada dessa, já se fala em 

uma nova, que é o retorno da calça de cintura baixa.32  

                                                 
27 Ibidem, p. 23. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 24 e 25. 
30 Ibidem. 
31 Ex. MASSENA, Juju. De Salto Alto, Disponível em: 

<http://itapemafm.clicrbs.com.br/saltoalto/2014/09/01/tendencia-jeans-de-cintura-alta-e-queridinho-entre-as-

famosas/>, Acesso em: 29 de Outubro de 2017.  CAMARGO, Lia. Como Usar: Calça de Cintura Alta. 

Disponível em: <https://www.justlia.com.br/2015/07/como-usar-calca-de-cintura-alta/>, Acesso em: 29 de 

Outubro de 2017.  
32 Ex.  CHAMMAS, Thereza. Tendência Verão 2018: Cintura Baixa!. Disponível em: 

<http://www.fashionismo.com.br/2017/10/tendencia-verao-2018-cintura-baixa/>, Acesso em: 29 de Outubro de 
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Dentro deste contexto, é possível afirmar que não somente devemos nos adaptar às 

tendências lançadas no cenário popular, como se não o fizermos, não seremos atraentes para o 

mercado no geral. Nas palavras de Bauman somos “ao mesmo tempo, os promotores das 

mercadorias e as mercadorias que os promovem. São, simultaneamente, o produto e seus 

agentes de marketing, os bens e seus vendedores”.33 

O marketing acende o desejo do consumidor, que, nas palavras de Lívia Barbosa 

“fornecem um mundo de sonhos e impondo uma nova tecnologia do olhar ao apresentar as 

mercadorias em cenários e ao alcance das mãos dos consumidores sem a obrigatoriedade da 

compra”.34 

Em suma, dentro do cenário da sociedade contemporânea, o consumidor possui mais 

liberdade para realizar escolhas de acordo com seus desejos, mas mesmo com toda a liberdade 

apontada, ainda existe grande influência na opção da clientela, enraizada em cada um de acordo 

com o Marketing. Este, traz para dentro do mercado de consumo uma desproporção quanto ao 

que se deseja de fato, e o que a propaganda te faz desejar. 

 

1.2 – O CONSUMO, O CONSUMISMO E O MARKETING 

 

Em sua obra Vida Para Consumo, Bauman apresenta três casos muito semelhantes, 

veiculados em um jornal. O primeiro caso traz à tona que as redes sociais deixaram de ser o 

próximo grande sucesso para tornarem-se o sucesso do momento.35 O segundo caso, do mesmo 

jornal, publicado no mesmo dia, diz que a informática no geral está sendo usada para “peneirar” 

cada vez mais os consumidores, se tornando um método eficaz para a rejeição daqueles 

considerados indesejados pelo mercado em si.36 

Por fim, o último caso, veiculado em outro jornal, diz que o Ministro britânico, Charles 

Clarke criou um sistema de imigração baseado em pontuações, para somente atrair para dentro 

                                                 
2017. SERAFIM, Isabela. Especial Anos 2000: A Cintura Baixa Está de Volta!. Disponível em:  

<http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2017/08/especial-anos-2000-cintura-baixa-esta-de-volta.html>, 

Acesso em: 29 de Outubro de 2017 e ELLE. O Jeans de Cintura Extremamente Baixa é a Aposta de Alexa 

Chung. Disponível em: <https://elle.abril.com.br/moda/o-jeans-de-cintura-extremamente-baixa-e-a-aposta-de-

alexa-chung/>, Acesso em: 29 de Outubro de 2017. 
33 BAUMAN, Op. Cit., p. 13. 
34 BARBOSA, Op. Cit., p. 27. 
35 BAUMAN, Op. Cit., p. 07. 
36 Ibidem, p. 10. 
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do país um determinado tipo de pessoa, “mais inteligente e melhor”, para atender à interesses 

governamentais. Todo o restante estaria considerado indesejado.37  

Diante dos três casos, onde o primeiro mostra a rápida alteração de tendências, e os 

dois últimos demonstram certa seletividade populacional, todos possuem uma coisa em comum: 

o consumo.  

Com esta perspectiva trazida por Bauman, existe uma busca pelo suposto “melhor”. 

Não só as pessoas desejam ser melhores, mas também o mercado, como seletor, busca as 

melhores pessoas, vulgo, aquelas assim consideradas pelas rotulações sociais. Isto demonstra 

que não somos somente consumidores, mas também somos vendedores da nossa mercadoria.38 

Em analogia, podemos citar o grande consumo de cirurgias plásticas ou modificativas 

do corpo.39  

A infelicidade é tamanha quando seus bens e objetos não fazem parte do que é 

considerado “padrão” que traz à tona o sentimento de mudança, para a satisfação de um desejo 

superficial. O sentimento satisfatório é passageiro, e com seu esvair, vem à tona um novo 

desejo, criando um círculo vicioso, fortemente incentivado pelo mercado de consumo.  

Exemplo que merece destaque é o grande percentual de cirurgias plásticas realizadas 

em todo o mundo. Com o aumento do poder aquisitivo a busca destes procedimentos estéticos 

teve grande alta. E, em contrapartida, os títulos das manchetes passaram a demonstrar que com 

a “ascensão da classe C” a busca por cirurgias plásticas e modificativas aumentou 

drasticamente.40 

Para Cristiano Lima Ferraz, fazendo uso dos ensinamentos de Weber 

 

[...] A classe é definida como um grupo de pessoas que possuem em comum 

um componente causal específico de suas oportunidades de vida, componente 

estritamente vinculados aos interesses econômicos, ligados à posse de bens e 

a oportunidades de rendimentos, obtidos sob condições específicas do 

mercado de produtos ou do mercado de trabalho. [...].41 

                                                 
37 Ibidem, p. 11. 
38 Ibidem, p. 13. 
39 Cf. LENHARO, Mariana. Cai número de plásticas no Brasil, mas país ainda é 2º no ranking, diz estudo. 

São Paulo: G1, 2016, Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/cai-numero-de-plasticas-no-

brasil-mas-pais-ainda-e-2-no-ranking-diz-estudo.html>, Acesso em: 29 de Outubro de 2017. 
40 Cf. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Ascenção da Classe C Contribuiu para o 

Aumento de Cirurgias Plásticas no Brasil. São Paulo, 2013. Disponível em: < http://www.sbcp-

sp.org.br/ascensao-da-classe-c-contribuiu-para-o-aumento-de-cirurgias-plasticas-no-brasil/>, Acesso em: 29 de 

Outubro de 2017. 
41 FERRAZ, Cristiano Lima. Marxismo e Teoria das Classes Sociais. 2009, Disponível em: 

<http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/article/viewFile/570/566>, Acesso em: 06 de Dezembro de 2017, p. 

03. 
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Nas palavras de Bauman: 

 

Aparentemente, o consumo é algo banal, até mesmo trivial. É uma atividade 

que fazemos todos os dias, por vezes de maneira festiva, ao organizar um 

encontro com os amigos, comemorar um evento importante ou para nos 

recompensar por uma realização particularmente importante – mas a maioria 

das vezes é de modo prosaico, rotineiro, sem muito planejamento antecipado 

nem reconsiderações.42 

 

Mesmo com toda supervalorização do consumo, ele não deixa de ser parte da rotina 

de todas as pessoas. Atualmente, para realizar as mais simples atividades é necessário ser 

consumidor. Ao observar brevemente todas as sociedades, identificamos que o consumo, 

mesmo de maneira singela, sempre esteve presente, desde os primórdios, com alterações 

significativas, no entanto, segue um padrão.43 

O consumo em si, pode ser tido como uma “característica” e uma “ocupação” do ser 

humano44, ou seja, o ser humano não só tem o consumo como rotina, mas o usa para manter 

propósitos em sua vida. Nas palavras de Lívia Barbosa “No mundo moderno o consumo se 

tornou o foco central da vida social”45. 

Em contrapartida, nas palavras de Bauman, com referência a Colin Campbell, existe 

um  

 

ponto de ruptura de enormes consequências, que [...] mereceria o nome de 

‘revolução consumista’, [...] com a passagem do consumo ao ‘consumismo’, 

quando aquele, como afirma Colin Campbell, tornou-se “especialmente 

importante, se não central” para a vida da maioria das pessoas, “o verdadeiro 

propósito da existência”. E quando ‘nossa capacidade de ‘querer’, ‘desejar’ 

‘ansiar por’ e particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes 

de fato passou a sustentar a economia do convívio humano.46 

 

Enquanto o consumo é uma necessidade quase que biológica, o consumismo vêm 

sendo tido como uma motivação, “uma força que coordena a reprodução sistêmica”47. O 

                                                 
42 BAUMAN, Op. Cit., p. 37. 
43 Ibidem, p. 37 e 38. 
44 Ibidem, p 41. 
45 BARBOSA, Op. Cit., p. 32. 
46 BAUMAN, Op. Cit., p.38 e 39. 
47 Ibidem, p. 41. 
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consumismo passa a fazer parte da sociedade no momento que o consumo deixa de ser 

coadjuvante para assumir papel principal. 

Bauman explica de maneira única, vejamos: 

 

[...] o consumismo é um atributo da sociedade. Para que uma sociedade 

adquira esse atributo, a capacidade profundamente individual de querer, 

desejar e almejar deve ser, tal como a capacidade de trabalho na sociedade de 

produtores, destacada (“alienada”) dos indivíduos e reciclada/reificada numa 

força externa que coloca a “sociedade de consumidores” em movimento e a 

mantém em curso como uma forma específica de convívio humano, enquanto 

ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para as estratégias 

individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de escolha 

e conduta individuais.48 

 

A capacidade individual de querer, almejar e desejar de cada um passa a ser comparada 

à força de trabalho dentro do aspecto de uma sociedade de produtores. A partir disso, o autor 

demonstra a tamanha importância trazida ao consumismo em todas as esferas da sociedade, 

que, ao ser posto em igualdade ao trabalho, passa o consumo a ganhar enorme importância 

dentro do aspecto cotidiano. No entanto, dentro deste aspecto, ainda é necessário entender o 

que se torna influência e qual o objetivo do querer, desejar e almejar de cada um. 

Neste ponto é importante diferenciar a sociedade de produtores da sociedade de 

consumo. O principal objetivo da sociedade de produtores era a estabilidade. Não só 

economicamente, mas uma segurança também familiar, tendo sido instruídos a sempre buscar 

o mais seguro e estável. Quantos mais bens duráveis e grandes, maior era sua riqueza e 

segurança.49  

Nas palavras de Bauman, frente a esta sociedade  

 

[...] sendo a segurança a longo prazo o principal propósito e o maior valor, os 

bens adquiridos não se destinavam ao consumo imediato – pelo contrário, 

deviam ser protegidos da depreciação ou dispersão e permanecer intactos. [...] 

Eles deviam ser resguardados do desgaste e da possibilidade de caírem no 

desuso prematuramente.50 

 

                                                 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, p. 42. 
50 Ibidem, p. 42 e 43. 
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Em contraponto, Bauman explica a sociedade de consumo de outro modo, sendo esta 

uma sociedade que busca a satisfação de desejos em volume e intensidades bem maiores e 

sempre gradativas, trazendo como algo essencial a substituição rápida e voraz.51 

Utilizando uma metáfora de Michel Maffesoli, Bauman diz que o tempo na sociedade 

de consumidores é pontilhista52 marcado por rupturas e descontinuidades. Este tempo passa a 

ideia de existir “instantes eternos”, onde não há espaço para o progresso, diferentemente da 

ideia anterior de viver para criar um monumento dotado de beleza.53 

Primeiramente frente à sociedade de produtores, é possível afirmar que o querer, 

desejar e almejar das pessoas que ali viviam eram voltados para uma margem de uma 

comodidade, era buscado conforto e segurança, preferindo as pessoas na aquisição de bens 

grandes e pesados, que passavam a informação de durabilidade e resistência a longo prazo, além 

do momento estar buscando uma padronização do comportamento, mantendo uma rotina de 

disciplina e subordinação.54 

Em alusão ao já explicitado anteriormente, a passagem entre o consumo de pátina para 

a moda demonstra com avidez este momento. No primeiro, a preocupação do consumo era 

voltada para todos os bens duráveis, objetivando a passagem do tempo dentro das gerações 

familiares. 

Para este tipo de sociedade, a de produtores, o consumo a longo prazo era 

completamente favorável. No entanto, nas palavras de Bauman, “[...] o desejo de segurança e 

os sonhos de um ‘Estado estável’ definitivo não se ajustam a uma sociedade de 

consumidores.”.55 

O sentimento de renovação e novidade ganhou espaço dentro da sociedade, a 

existência de cada vez mais desejos, necessidades, vontades, traz, em contraponto a sociedade 

anterior, uma busca pela rápida substituição dos objetos. Em referência a Bauman, “o advento 

do consumismo augura uma era de ‘obsolência embutida’ dos bens oferecidos no mercado e 

assinala um aumento espetacular na indústria da remoção do lixo.”.56 

A moda, neste sentido, pode ser enxergada um substituto como forma de manutenção 

da necessidade de renovação. Nas palavras de Lívia Barbosa:  

                                                 
51 Ibidem, p. 44. 
52 MAFESOLI, Michel apud BAUMAN, Zygmunt, 2008, p. 46. 
53 BAUMAN, Op. Cit., p. 47. 
54 Ibidem, p. 42. 
55 Ibidem, p. 44. 
56 Ibidem, p. 45. 
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A moda é dominada pela lógica das mudanças menores. É o império do 

detalhe sob um fundo mais permanente. É uma variação no interior de uma 

série conhecida ou seja, novas formas de combinação no interior de uma 

mesma estrutura. Ela possui como princípio regulador e constante o gosto pela 

novidade e não a promoção de mudanças fundamentais.57 

 

A necessidade do aparecimento de um novo é tão urgente, que a economia teve de se 

adaptar a busca dos consumidores pelos objetos almejados. A demanda é tamanha que é 

pensada numa produção em excesso. Não só isso, a aparição de novidades pode ser tida como 

descontrolada, vez que as possibilidades de contenção de produção são cada vez menos 

interessantes ao mercado consumista.58 

Bauman pontua que a economia consumista tende a produzir primeiro para somente 

depois pensar em aplicações.  O autor explicita que a maior parte dos produtos lançados como 

novidades no mercado facilmente são descartados por falta de interesse, e grande parte deles 

são descartados até mesmo antes de seu lançamento.59 

Ocorre que, sempre se busca uma maneira de atingir potenciais consumidores para os 

produtos. É neste momento que o marketing e a propaganda se apresentam, deixando de trazer 

somente as novidades, mas visando alinhar também a esfera emocional do consumidor ao 

produto.60 

É patente a enorme gama de informações que obtemos ao assistir vinte minutos de 

televisão, e não tão longe, ao ler um jornal de papel. Diante disso, podemos observar que grande 

parte das informações que são captadas possuem propagandas encapsuladas. Exemplo comum 

é camisas de jogadores de futebol que sempre contém nome de marcas patrocinadoras. Com 

tamanha proporção de disseminação de informações, se torna cada vez mais acessível o encaixe 

da propaganda dentro dos núcleos familiares.61  

A todo tempo o marketing trabalha com uma associação entre a aquisição de 

determinado produto e uma satisfação plena e prazerosa. Ao realizar esse tipo de associação, 

                                                 
57 BARBOSA, Op. Cit., p. 25. 
58 BAUMAN, Op. Cit., p. 53. 
59 Ibidem, p. 53 e 54. 
60 SCHMIDT, Ayeza et al. A Influência do Marketing nas Relações de Consumo: O Superendividamento da 

Pessoa Física. Portal de Periódicos. Anais Evinci – UniBrasil, 2015, Disponível em: < 

http://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/882/858>, Acesso em: 04 de 

Novembro de 2017, p. 06 e 07. 
61 BAUMAN, Op. Cit., p. 55. 



24 

 

cria-se um desejo vestido de necessidade, que antes não existia, ficando enraizado até a 

possibilidade de sua satisfação.62  

Nas palavras de Ayeza Schimidt 

 

[...] o Marketing faz com que seja gerido uma necessidade e um desejo, 

necessidade no sentido de que antes da realização desta pressão social e 

pressão publicitária, o sujeito estava satisfeito com a sua condição e se vê 

impelido de muda-la para suprir a insatisfação criada; e um desejo no sentido 

de que o sujeito passou a aspirar mais do que necessário, como forma de 

adequação em um grupo social. 

O Marketing gerando a confusão entre a necessidade e desejo como fora 

demonstrado acima, acaba por limitar a racionalidade do consumidor, através 

de propagandas e outros fatores [...], o que antes era caracterizado como desejo 

– ou até mesmo despercebido por determinado sujeito – acaba se tornando 

necessidade através do controle que o Marketing exerce sobre a racionalidade 

do consumidor63 

 

Deste modo, pode-se concluir que o Marketing objetiva a Propaganda e a Publicidade 

como o principal motivo de vendas, sem que a real qualidade do produto corrobore para tal. 

Nada por ele mostrado é ocasional, mas sim, proposital, e estudado, conforme cada grupo 

desenvolve suas necessidades e desejos.64  

Analisando esta esfera junto a Sociedade de Consumo, é visível que o Marketing traz 

como aliada a indução, fazendo com que seu “alvo” (leia-se os grupos específicos de acordo 

com os objetos a venda) pense que a aquisição daquele produto é muito mais do que um desejo. 

Passa a ser um objetivo pessoal a satisfação do desejo, confundindo-o facilmente com 

necessidades, aquelas explicitadas no início deste capítulo, são para a manutenção da vida em 

si, como os alimentos, água e descanso. 

Vejamos, a seguir, como o Código de Defesa do Consumidor lida com esta questão. 

 

  

                                                 
62 SCHMIDT, Op. Cit., p. 06 e 07. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, p. 07. 
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2 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Para dar início à tratativa do tema é importante delimitar o significado das palavras 

Marketing, Publicidade e Propaganda. Vejamos. 

A palavra Marketing, é um substantivo definido como  

 

[...] a análise, a planificação, a execução e o controle de programas destinados 

a produzir intercâmbios convenientes com determinado público, a fim de obter 

lucros pessoais comuns. Depende consideravelmente da adaptação e 

coordenação do produto, preço, promoção e distribuição, para conseguir uma 

reação efetiva”.65  

 

Percebe-se que somente pela definição, o Marketing objetiva a captação de clientela, 

e venda da mercadoria. Como já tratado, a ideia de venda do produto antes mesmo da 

demonstração de suas qualidades, somente é possível devido às pesquisas dos gostos de cada 

grupo. 

Propaganda, nas palavras de Neusa Dermartini Gomes 

 

[...] consiste num processo de disseminação de idéias através de múltiplos 

canais, com a finalidade de promover no grupo ao qual se dirige os objetivos 

do emissor, não necessariamente favoráveis ao receptor; o que implica, pois, 

um processo de informação e um processo de persuasão. Podemos dizer que 

propaganda é o controle do fluxo de informação, direção da opinião pública e 

manipulação - não necessariamente negativa - de condutas e, sobretudo, de 

modelos de conduta.66 

 

Diferentemente do Marketing, a propaganda traz em sua essência a exposição dos prós 

do produto objeto. Seu objetivo é demonstrar somente as qualidades, criando dentro do público 

alvo a curiosidade e desejo de compra. Literalmente, “é o que vende o produto”67. 

Quanto à Publicidade, é definida como  

 

[...] é uma forma de comunicação voltada para a divulgação positiva de 

produtos ou serviços com objetivo de despertar interesse de consumo. Com 

esse objetivo, funciona como uma espécie de ritual, em que dá a conhecer, a 

                                                 
65 KOTLER Apud GOMES, Neusa Dermartini. Publicidade ou Propaganda? É isso aí!. 2001, Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3142/2413>, Acesso em: 04 de 

novembro de 2017, p. 04. 
66 GOMES, Neusa Dermartini, Ibidem, p. 07. 
67 Ibidem. 
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um público determinado, aspectos positivos e/ou vantagens de produto(s), 

serviço(s) ou marca(s), com vistas a obter a aceitação desse público. [...]68 

 

De fato, em muito se assemelham a Propaganda e a Publicidade. Tomando como 

referência Rizzato Nunes em seu livro Curso de Direito do Consumidor, ele delimita que a 

propaganda tem como objetivo propagar algo, seja uma ideia, uma ideologia, ou mesmo um 

produto, enquanto a Publicidade é usada para tratar sobre atividades comerciais.69 

Ao tratar do significado de Propaganda, encontra-se que é sinônimo de Publicidade, e 

vice versa. Em sede normativa, entende-se pela doutrina que a própria Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 apresenta os termos como equivalentes. Nunes 

demonstra que mesmo utilizando palavras diferentes, a Magna Carta se referia à mesma coisa, 

pois qualquer um dos termos é apropriado para se referir ao produto anunciado pelo produtor.70 

Apesar disso, vejamos apontamento de Henrique de Campos Gurgel Speranza, “[...] a 

propaganda se refere à difusão de ideias, enquanto a publicidade, por sua vez, visa incitar o 

consumo, apresentando novos produtos, bem como enaltecendo suas qualidades pra que o 

consumidor adquira produtos ou contrate serviços.”71. 

Como exemplo, Nunes aponta os artigos 220, § 3º, II72, que se refere ao termo 

“propaganda”, além do artigo 5º, LX73, que utiliza o termo “publicidade dos atos processuais”, 

ambos da CRFB/1988.74 

                                                 
68 CASTRO, Maria Lilia Dias de. Televisão e Publicidade: Ações Convergentes. 2005, Disponível em: 

<http://compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/50/50>, Acesso em: 06 de Dezembro de 2017, p. 04. 
69 NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 6ª Ed. revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

493. 
70 Ibidem. 
71 SPERANZA, Henrique de Campos Gurgel. Publicidade Enganosa e Abusiva. Âmbito Jurídico, Disponível 

em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909>, Acesso em: 07 

de Novembro de 2017. 
72 Cf. CRFB/1988, 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. [...] § 2º É 

vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. § 3º 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. [...] [grifos meus]. 
73 Cf. CRFB/1988, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; [...]. [grifos meus]. 
74 NUNES, Op. Cit., p. 494. 
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Em primeiro momento, ao se referir à Propaganda, a intenção do legislador é a defesa 

da pessoa frente à disseminação de produtos nocivos à saúde, como por exemplo, cigarros e 

álcool. E, consonante a isso, ao falar sobre a Publicidade dos atos processuais, o legislador se 

refere a divulgação dos mesmos. Por isto, a tratativa dos termos como sinônimos não prejudica 

o entendimento, tampouco altera o sentido da Lei.75 

Outro ponto elucidado no texto constitucional diz respeito a apresentação verdadeira 

do produto. Corroborando ao princípio da ética, que, para a publicidade significa a propagação 

da verdade, a Carta Magna tende a impedir a exposição das pessoas à publicidade enganosa.76 

Nas palavras de Nunes  

 

O anúncio publicitário não pode faltar com a verdade daquilo que anuncia de 

forma alguma, quer seja por afirmação, quer por omissão. Nem mesmo 

manipulando frases, sons e imagens para, de maneira confusa ou ambígua, 

iludir o destinatário do anúncio.77 

 

Não somente este princípio, mas também outros, são tratados dentro do Código de 

Defesa do Consumidor. É cediço que este código visa a proteção do elo mais fraco da relação 

consumerista, visando construir um patamar de igualdade, se valendo dos mais diversos 

princípios protetores para não só manter, como resguarda-la, como será demonstrado a seguir.  

 

2.1 – O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMO NORMA 

PRINCIPIOLÓGICA E SEU TRATAMENTO À PUBLICIDADE 

 

Para entendimento do Código de Defesa do Consumidor, é necessário ter ciência de 

algumas informações. Primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor, ou Lei 8.078 de 

1990, é considerada por parte da Doutrina como um “subsistema”.78 

Isso porque, dotado de autonomia, este subsistema se faz parte integrante da 

Constituição Federal79, sendo considerado um Código, e aplicando de maneira concentrada os 

princípios por ela regidos direcionados à relação de consumo.80 Nas palavras de Nunes, “com 

                                                 
75 Ibidem. 
76 Ibidem, p. 495. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 110. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 111. 
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efeito, o que a lei consumerista faz é tornar explícitos, para as relações de consumo, os 

comandos constitucionais”81.  

O que de fato ocorre é, em equiparação aos demais sistemas, com exceção da 

Constituição, o Código de Defesa do Consumidor se mostra superior, pois deve ser utilizado 

como meio subsidiário para completar as normas.82 Por este fator a todas as relações 

consumeristas deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, não havendo motivos 

para se valer de norma diversa.83 

Novamente, Nunes explicita de maneira única, vejamos: 

 

Dessa forma, de um lado as regras do CDC [Código de Defesa do 

Consumidor] estão logicamente submetidas aos parâmetros normativos da 

Carta Magna, e, de outro, todas as demais normas do sistema somente terão 

incidência nas relações de consumo se e quando houver lacuna no sistema 

consumerista. Caso não haja, não há por que nem como pensar em aplicar 

outra lei diversa da de n. 8.078.84 

 

A partir desta observação, é possível chegar à conclusão que o Código de Defesa do 

Consumidor, de modo geral, valendo-se do critério da anterioridade, deve prevalecer sobre as 

demais normas a ele anteriores, inclusive aquelas especiais.85 

Por isso, o Código consumerista é considerado uma Lei Principiológica, pois toda e 

qualquer norma que venha tratar sobre consumo e sua relação deve a ela se adequar, podendo 

ainda ser nula de pleno direito caso contradiga ou não respeite qualquer de seus preceitos.86 

Na tratativa da Publicidade, o Código de Defesa do Consumidor possui princípios 

específicos a serem seguidos. João Bosco Pastor Gonçalves aponta que dentro do Código 

existem regras específicas para aqueles que desejam realizar a Publicidade de seu produto, 

devendo seguir determinados princípios, os quais alguns serão abordados a seguir.87 

O primeiro princípio de suma importância para a tratativa do tema é o Princípio da 

Identificação da Publicidade. Constante do caput do artigo 36 do Código de Defesa do 

                                                 
81 Ibidem, p. 111. 
82 Ibidem, p. 110. 
83 Ibidem, p. 115. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem, p. 111. 
87 GONÇALVES, João Bosco Pastor. Princípios gerais da publicidade no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3181>. Acesso em: 4 de novembro 2017. 
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Consumidor88 seu principal objetivo é que o consumidor alvo possa ter ciência do teor 

mercadológico e que se trata de uma Publicidade, para que assim, seja evitado qualquer 

desentendimento ou ilusão.89 

Gonçalves cita como exemplo relevante as propagandas colocadas em telenovelas, que 

às vezes não são de certo entendidas, tentando, com este princípio, evitar aquelas publicidades 

chamadas ocultas ou subliminares. Estas ocorrem, valendo-se de suas palavras “através da 

técnica do Merchandising90, de frequente utilização em espetáculos, novelas, teatros, ou seja, a 

aparição de produtos [...] em sua situação normal de consumo, sem declaração ostensiva da 

marca.”.91 

No Brasil inexiste positivação quanto a veiculação de publicidades subliminares, no 

entanto, na visão de Flavia Teixeira Ortega o próprio artigo 36 do Código de Defesa do 

Consumidor traz em seu texto uma recriminação quando a elas, onde dita que não são admitidos 

meios de publicidade em que o consumidor de fronte a identifique.92 

Não podem, portanto, ser realizada Publicidade de forma “muito sutil”. O consumidor 

alvo deverá, de prontidão, captar a essência publicitária do que está visualizando. 

Importante, para prosseguir, definir os tipos de Publicidade repudiadas pelo Código. 

Primeiramente, a Publicidade Enganosa pode ser tida como aquela que deixou de transmitir 

informação importante ou a deu de maneira a induzir o consumidor a erro.93 No que tange à 

Publicidade Abusiva, esta é discriminatória, se valendo da inocência ou medos do consumidor 

alvo, podendo ainda incitar a violência, dentre outras hipóteses.94 

                                                 
88 Cf. Código de Defesa do Consumidor, Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 

fácil e imediatamente, a identifique como tal. 
89 Ibidem. 
90 Cf. “Pontualmente o merchandising consiste na explicitação de um produto (marca ou serviço), seja pela 

referência explícita do personagem, seja pela sua posição estratégica no cenário, com vistas a influenciar o público 

e tentar transformá-lo em consumidor. Sua função é o efeito multiplicador. Para alargar o poder de ação do produto 

mostrado e / ou da idéia anunciada, ele visa à captação do telespectador, justamente no instante em que este está 

descontraído, desatento e, em conseqüência, mais receptivo. A ação é sutil, mas incisiva.” CASTRO, Maria Lilia 

Dias de. Televisão e Publicidade: Ações Convergentes. 2005, Disponível em: 

<http://compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/50/50>, Acesso em: 06 de Dezembro de 2017.  
91 GONÇALVES, Op. Cit. 
92 ORTEGA, Flavia Teixeira. O que consiste a propaganda subliminar?. JusBrasil, sp, 2016. Disponível em: 

<https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/363244272/o-que-consiste-a-propaganda-subliminar>, Acesso 

em: 16 de Novembro de 2017. 
93 NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 12 Ed. 

Revista, Ampliada e Atualizada, Salvador, Juspodivm, 2017, p. 345. 
94 Ibidem, p. 348. 
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Retornando à análise principiológica, outro princípio de grande importância é o 

Princípio da Veracidade que consta no Código de Defesa do Consumidor no artigo 37, §1º95. 

Este princípio tem por escopo afastar a Publicidade enganosa. O artigo cita que mesmo por 

omissão não poderá ocorrer, ou seja, omitindo uma informação relevante para levar o 

consumidor a erro.96 

Além da omissão, pode haver engano através da comissão, que ocorre quando a 

Publicidade expõe informação não verdadeira, podendo levar o consumidor a erro, diante da 

credibilidade da publicidade.97 Exemplo recorrente no judiciário quanto a propaganda enganosa 

pode ser observado quanto às operadoras de telefonia, que, mediante a omissão de algumas 

informações, podem levar o consumidor a erro. 

Vejamos jurisprudência sobre o tema: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 

PUBLICIDADE ENGANOSA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA 

PELO PROCON. VALOR. REVISÃO PELO TRIBUNAL A QUO. 1. No 

presente caso, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido para declarar que a publicidade veiculada pela operadora de 

telefonia é capaz de induzir o consumidor a erro quanto ao preço do 

serviço, sendo publicidade enganosa, de modo que a imposição de multa é 

medida que se impõe. 2. Ocorre que o valor da multa imposta no Processo 

Administrativo nº 222/2005 (R$ 73.510,73) não foi discutido nos autos, tendo 

sido suscitada sua revisão, como pedido sucessivo, na petição inicial (alínea e 

do item 4 - fl. 21) da presente ação declaratória de nulidade de ato 

administrativo apresentada pela Intelig Telecomunicações Ltda. Assim, 

visando evitar a supressão de instância, devem os autos retornar ao Tribunal a 

quo para a análise do valor da multa arbitrado na instância administrativa. 3. 

Embargos de declaração de ambas as partes acolhidos, sem efeitos 

modificativos.98 

 

No caso citado acima, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a Publicidade 

enganosa por omissão advinda de uma empresa de telefonia, o que poderia levar a erro o 

consumidor alvo por não conhecer do preço real do serviço. 

                                                 
95 Cf. Código de Defesa do Consumidor, Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º 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. 
96 GONÇALVES, Op. Cit. 
97 Ibidem. 
98 STJ - EDcl REsp: 1317338. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102750680&dt_publicacao=28/05/2013> 

Acesso em: 16 de Novembro de 2017. 
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Semelhante a esse, encontramos o Princípio da Boa-Fé, que é tido como um dos 

princípios mais importante, além de ser basilar dentro da relação de consumo.99 

A Boa-Fé, no Código de Defesa do Consumidor pode ser entendida em seu conceito 

objetivo, e não subjetivo, pois é utilizado para “indicar valores éticos que estão à base da 

sociedade organizada e desempenham função de sistematização da ordem jurídica. É a chamada 

boa-fé objetiva [...].”100 

Filho, citando Cláudia Lima Marques relata que a Boa-Fé Objetiva  

 

Significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensamento no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem 

obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para 

atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes.101 

 

E continua: “é comportamento ético, padrão de conduta, tomado como paradigma o 

homem honrado, leal, honesto. Em síntese: boa-fé objetiva é ética negocial.”.102 

Outro princípio a ser tratado é o Princípio da Não Abusividade da Publicidade. 

Semelhante ao anterior, esse se localiza no artigo 37, §2º Código de Defesa do Consumidor103. 

Ao retratar a proibição de publicidade abusiva, no caput, o Código traz a definição de 

publicidade abusiva, sendo a discriminatória, a violenta, a que se aproveite de experiência e 

deficiência de julgamento, dentre outras.104 

As famosas propagandas antigas que se valiam de jogo de palavras para criar dentro 

das crianças o desejo de adquirir o produto atualmente ocorrem com menos frequência. 

Exemplo que pode ser trazido é do icônico comercial da chocolateria Garoto onde uma criança 

“brincava” de hipnotizar o público, dizendo para a “senhora dona de casa” que toda vez que ela 

fosse sair, ela iria lembrar de sua voz repetindo a frase “Compre Baton”.105   

                                                 
99 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 3ª Ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 38. 
100 Ibidem, p. 39. 
101 MARQUES, Cláudia Lima Apud FILHO, Op. Cit., p. 39. 
102 FILHO, Op. Cit., p. 39. 
103 Cf. Código de Defesa do Consumidor, Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 2º É 

abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore 

o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 

valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à sua saúde ou segurança. [grifos meus]. 
104 GONÇALVES, Op. Cit. 
105 Cf. You Tube. GAROTO – COMPRE BATON!. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg>, Acesso em: 06 de novembro de 2017. 
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Este tema será tratado adiante com mais profundidade. 

Outro princípio importante que, inclusive, se correlaciona com os dois acima citados, 

é o Princípio da Vinculação Contratual da Publicidade, onde, com base nos artigos 30106 e 35107 

do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem todo o direito de exigir a prestação de 

serviços, produto, ou o que seja, do fornecedor que veiculou a propaganda. Nas palavras de 

Gonçalves “a Publicidade é um negócio jurídico unilateral, na medida em que obriga o 

fornecedor a cumprir a promessa, desde a sua difusão.”108. 

Ou seja, ao veicular uma Publicidade, se constatado que o disseminador oferece, na 

realidade, serviço ou produto divers o daquele demonstrado, poderá o consumidor requerer 

aquele que foi veiculado. 

Quanto as informações passadas por meio da Publicidade, deverá o fornecedor 

respeitar o Princípio da Transparência da Fundamentação Publicitária, localizada no artigo 36, 

parágrafo único109, do Código de Defesa do Consumidor. Não somente este artigo, mas também 

o artigo 31110 do Código de Defesa do Consumidor traz pontuações sobre o tema. 

Inicialmente, o artigo 36, em seu parágrafo único, diz que toda a informação 

demonstrada em Publicidade deve ter sua fundamentação técnica a disposição para quem estiver 

interessado em saber. Ou seja, não é somente se dizer a “melhor pizza da cidade”, mas sim, 

haver informações técnicas pertinentes. 

Depois, o artigo 31 preza pela veracidade das informações disseminadas, além de 

clareza, características, qualidades, dentre outras, realizando apontamentos quanto a 

possibilidade de serem ou não nocivos à saúde ou segurança. Exemplo é o aviso em alimentos 

                                                 
106 Cf. Código de Defesa do Consumidor: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

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

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a 

ser celebrado. [grifos meus]. 
107 Cf. Código de Defesa do Consumidor: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento 

à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:   I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;  II - aceitar outro produto 

ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 
108 GONÇALVES, Op. Cit. 
109 Cf. Código de Defesa do Consumidor: Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade 

de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os 

dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. [grifos meus]. 
110 Cf. Código de Defesa do Consumidor: 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. Parágrafo único. As informações de que 

trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. 
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de existir ingredientes que podem causar alergia ou serem rejeitados por parte dos 

consumidores. 

Vejamos jurisprudência que abarca todo o tema: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E 

INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE 

SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO 

FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, 

SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE 

INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. 
ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES 

HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN 

(LEI 8.543/92 AB-ROGADA PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL 

ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO 

RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E 

À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS 

RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. 

Mandado de Segurança Preventivo fundado em justo receio de sofrer ameaça 

na comercialização de produtos alimentícios fabricados por empresas que 

integram a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA, ora 

impetrante, e ajuizado em face da instauração de procedimentos 

administrativos pelo PROCON-MG, em resposta ao descumprimento do 

dever de advertir sobre os riscos que o glúten, presente na composição de 

certos alimentos industrializados, apresenta à saúde e à segurança de uma 

categoria de consumidores - os portadores de doença celíaca. 2. A 

superveniência da Lei 10.674/2003, que ab-rogou a Lei 8.543/92, não esvazia 

o objeto do mandamus, pois, a despeito de disciplinar a matéria em maior 

amplitude, não invalida a necessidade de, por força do art. 31 do Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, complementar a expressão “contém glúten” 

com a advertência dos riscos que causa à saúde e segurança dos portadores da 

doença celíaca. É concreto o justo receio das empresas de alimentos em sofrer 

efetiva lesão no seu alegado direito líquido e certo de livremente exercer suas 

atividades e comercializar os produtos que fabricam. 3. As normas de proteção 

e defesa do consumidor têm índole de “ordem pública e interesse social”. São, 

portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e 

fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o 

consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado.  [...].111 

 

                                                 
111 STJ - REsp: 586316. Disponível em: < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=586316&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=2

8>, Acesso em: 16 de Novembro de 2017.. 
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Como pode ser observado, fica clara a necessidade de aplicação do artigo 31 do Código 

de Defesa do Consumidor, onde, por ser uma norma de aplicação de ordem pública, ou seja, 

não pode ser colocada a escolha das partes, mas sim, deve ser respeitada e aplicada em sua 

integridade. Por isso, não cabe a não aplicação do referido artigo, que visa a informação ao 

consumidor daquilo que irá consumir. 

Continua a jurisprudência: 

 

[...] 4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da 

Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir 

igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o 

que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, 

obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a 

própria lucratividade dos negócios. 5. O direito à informação, abrigado 

expressamente pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas 

de expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário 

do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados 

pelo CDC. 6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito 

à informação é manifestação autônoma da obrigação de segurança. [...].  

 

Ao se referir a vulnerabilidade faz menção ao artigo 4º, I Código de Defesa do 

Consumidor 112, que traz por texto base a proteção do consumidor, além de, por coseguinte, ter 

todo seu “corpo” estrutural baseado neste princípio. Ao ter essa preocupação em mente, é 

possível perceber que a tratativa dada pelo legislador aos sujeitos são desiguais.113 

Vulnerabilidade, nas palavras de Nunes pode ser brilhantemente definida, como uma 

palavra que 

 

[...] Significa  ele que o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de 

consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade é real, concreta e decorre de dois 

aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho econômico. 

O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é 

monopólio do fornecedor. E quando se fala em meios de produção não se está 

apenas referindo aos aspectos técnicos e administrativos para a fabricação e 

distribuição de produtos e prestação de serviços que o fornecedor detém, mas 

também ao elemento fundamental da decisão: é o fornecedor que escolhe o 

que, quando e de que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à 

mercê daquilo que é produzido.  

                                                 
112 Código de Direito do Consumidor, 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. [...]. 
113 FILHO, Op. Cit., p. 46 e 47. 
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[...] O consumidor só pode optar por aquilo que existe e foi oferecido no 

mercado. [...]. 

O segundo aspecto, o econômico, diz respeito à maior capacidade econômica 

que, por via de regra, o fornecedor tem em relação ao consumidor. É fato que 

haverá consumidores individuais com boa capacidade econômica e às vezes 

até superior à de pequenos fornecedores. Mas essa é a exceção da regra 

geral.114 

 

Filho, em citação a Jorge Miranda, escreve que 

 

Os direitos são os mesmos para todos; mas, como nem todos se acham em 

igualdade de condições para os exercer, é preciso que estas condições sejam 

criadas ou recriadas através da transformação da vida e das estruturas dentro 

das quais as pessoas se movem [...] mesmo quando a igualdade social se traduz 

na concessão de certos direitos ou até certas vantagens especificamente a 

determinadas pessoas – as que se encontram em situações de inferioridade, de 

carência, de menor proteção – a diferenciação ou a discriminação (positiva) 

tem em vista alcançar a igualdade e tais direitos ou vantagens configuram-se 

como instrumentais no rumo para esses fins.115 

 

Continuando, e nos valendo das palavras de Cândido Francisco Duarte dos Santos e 

Silva 

 

Em se tratando de defesa do consumidor, como já observado, este representa 

a parte mais fraca da relação de consumo, ou seja, comumente é a parte a ser 

lesada em uma relação jurídica, quando um dos falantes age de forma a 

prejudicar o outro. Nesse caso, fica claro que a lei de defesa do consumidor 

promove a equalização entre as partes, facilitando a defesa dos interesses do 

consumidor, inclusive.116 

  

Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor visa a tentativa de colocar as partes da 

relação consumerista no mesmo patamar, buscando uma igualdade. Para isso, é necessário 

atrelar direitos às partes mais “fracas” e, com isso, obrigações àqueles considerados “mais 

fortes”. 

Segue o julgado 

 
[...] 7. Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se 

exatamente a “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

                                                 
114 NUNES, Op. Cit., p. 174 e 175. 
115 MIRANDA, Apud NUNES, Op. Cit., p. 48. 
116 SILVA, Cândido Francisco Duarte dos Santos e. Sinceridade Recíproca? – Uma Análise Discursiva Acerca 

do Consumo Sustentável. In TAVEIRA, Isabela Maria Rezende, et all. Justiça e Gestão Na área de Petróleo e 

Gás. Curitiba: Ed. CRV, 2015, p. 13 e 14. 
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composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” 

(art. 6º, III). 8. Informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC, é 

aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, 

neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso 

de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para 

o consumidor.  9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência 

viabiliza a circulação de bens de consumo, “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” (art. 31 do CDC).  10. A 

informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil 

entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil 

constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. 11. A 

obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em quatro 

categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= 

características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização 

(= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, 

formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos 

do produto ou serviço). [...] 

 

Verifica-se no ponto 9 e 10 como deve ser aplicado o artigo 31 do Código de Defesa 

do Consumidor. No caso, a discussão é acerca do aviso que “contém glúten” no produto, para 

que, assim, pessoas que não o podem ingerir, tenham total ciência do risco a que o produto a 

expõe.  

Outro ponto interessante que merece destaque, são as categorias trazidas pelo ponto 

11. Nele, se demonstra que são quatro os tipos de informações a serem dadas no produto, 

devendo haver o conteúdo, o modo de utilização, o preço e as formas de pagamento, e por fim, 

a advertência que demonstra os riscos existentes. Por fim, o caso ainda põe em prática o já 

explicitado acima efeito da norma principiológica, que é a sua aplicação subsidiária a outras 

lacunosas. 

Ao final, segue a conclusão da decisão 

 

[...] 20. O fornecedor tem o dever de informar que o produto ou serviço pode 

causar malefícios a um grupo de pessoas, embora não seja prejudicial à 

generalidade da população, pois o que o ordenamento pretende resguardar não 

é somente a vida de muitos, mas também a vida de poucos. 21. Existência de 

lacuna na Lei 10.674/2003, que tratou apenas da informação-conteúdo, o 

que leva à aplicação do art. 31 do CDC, em processo de integração 

jurídica, de forma a obrigar o fornecedor a estabelecer e divulgar, clara 

e inequivocamente, a conexão entre a presença de glúten e os doentes 

celíacos. 22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. [grifos meus]. 
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Por fim, é possível verificar que é obrigação a informação em caso do produto causar 

algum tipo de nocividade ao organismo, mesmo que para pessoas determinadas. Ademais, a 

não previsão de qualquer instrumento do Código de Defesa do Consumidor não traz a 

desnecessidade de aplicá-lo. Ao contrário, deverá ser aplicado de maneira subsidiária. 

Esses são alguns dos princípios basilares encontrados no Código de Defesa do 

Consumidor referentes à Publicidade, sendo de grande importância para o entendimento da 

preocupação do Código com a propaganda veiculada aos consumidores. 
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3 – PUBLICIDADE ENGANOSA E/OU ABUSIVA 
 

Primeiramente, vale ressaltar a diferença entre a Publicidade Enganosa e a Abusiva 

que veremos aqui com mais profundidade do que acima demonstrado.  

A Publicidade Enganosa, como o próprio nome demonstra, busca se valer da 

ingenuidade do consumidor alvo para, muitas vezes utilizando linguagem confusa, levar o 

consumidor a erro.117 

Conforme já explicitado, a própria legislação traz em seu texto a essência do que é a 

publicidade enganosa. Deve existir, omissa ou não, informação que não demonstre por 

completo o produto a ser vendido, podendo mostrar-se diferente da realidade ao consumidor. 

Nas palavras de Nunes:  

 

[...] o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor a acreditar em 

alguma coisa que não corresponda à realidade do produto ou serviço em si, ou 

relativamente a seu preço e forma de pagamento, ou ainda a sua garantia etc. 

O consumidor enganado leva, como se diz, “gato por lebre”. Pensa que está 

numa situação, mas, de fato, está em outra.118 

 

A exemplo, Nunes fala sobre o uso de um “chamariz” e de uma informação 

“distorcida”. O primeiro, é por ele definido como “uma maneira enganosa de atrair o 

consumidor, para que ele, uma vez estando no estabelecimento (ou telefonando), acabe 

comprando algo. Muitas vezes, bem constrangido”.119  

Exemplo apontado por Nunes é o anúncio de desconto para as dez primeiras ligações, 

anúncios costumeiros em rádio e até em televisão, onde, ao realizar a chamada, recebe a notícia 

de não estar mais entre os dez primeiros recebendo, ao depois, investidas para a compra.120  

Quanto à informação “distorcida”, diz Nunes que “a publicidade será enganosa se o 

consumidor pudesse não ter adquirido o produto ou o serviço se este tivesse sido anunciado 

corretamente.” 121 

                                                 
117 Ibidem, p. 14. 
118 NUNES, Op. Cit., p. 543. 
119 Ibidem, p. 544. 
120 Ibidem, p. 543. 
121 Ibidem, p. 544. 
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Ademais, a publicidade enganosa não carece de comprovação da vontade do 

fornecedor em veiculá-la, bastando somente sua veiculação, se enquadrando a reponsabilidade 

objetiva, que será explicitado a frente.122  

Não só isso, a Publicidade veiculada não precisa, obrigatóriamente, atingir alguém, 

pois ela se enquadrará como enganosa no momento em que for disseminada, podendo ou não 

de fato atingir algum consumidor real, ou potencial.123 

Para melhor entendimento, vejamos as palavras de Nunes: 

 

Temos dito que a definição de consumidor do CDC começa no individual, 

mais concreto (art. 2º, caput124), e termina no geral, mais abstrato (art. 29125). 

Isto porque, logicamente falando, o caput do art. 2º aponta para aquele 

consumidor real que adquire concretamente um produto ou um serviço, e o 

art. 29 indica o consumidor do tipo ideal, um ente abstrato, uma espécie de 

conceito difuso, na medida em que a norma fala da potencialidade, do 

consumidor que presumivelmente existia, ainda que possa não ser 

determinado.126 

 

Observa-se, então, que não somente o consumidor pode ser indefinido, mas também o 

anúncio sequer precisa atingi-lo. Ademais, para se constatar a existência de engano por qualquer 

motivo, seja sonoro, visual ou até mesmo em jogo de palavras.127 Nunes elucida o tema de 

maneira única, dizendo que 

 

[...] Não importa se a enganosidade advém de parte do anúncio ou de sua 

projeção global sobre o público. Não interessa também saber se o teor da 

ilusão está só no aspecto visual ou apenas no oral ou escrito. O que vale é o 

resultado do impacto sobre o consumidor (aliás, o resultado potencial; nem 

precisa ser real). 

Se por qualquer dos aspectos considerados isoladamente (visual, oral, verbal, 

etc.) ou se pelo contexto global insinuar-se a enganosidade, o anúncio já estará 

caracterizado como enganoso.128 

 

                                                 
122 SPERANZA, Op. Cit.. 
123 NUNES, Op. Cit., p. 545. 
124 Cf. Código de Defesa do Consumidor: Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade 

de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. [grifos meus]. 
125 Cf. Código de Defesa do Consumidor: Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. [grifos meus]. 
126 NUNES, Op. Cit., p. 117. 
127 Ibidem, p. 545. 
128 Ibidem, p. 546. 
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Nunes aborda ainda quanto a Publicidade Enganosa na modalidade ambígua e 

exagerada. 

Ao tratar da Publicidade ambígua, o autor deixa claro que, ao ter contato com ela restar 

dúvidas quanto a sua real intenção, podendo haver mais de uma interpretação, levando, uma 

delas, ao engano, será a Publicidade de prontidão considerada enganosa.129 

Quanto à Publicidade exagerada, o raciocínio é um pouco diferente. Poderá causar o 

engano pelo uso do exagero, no entanto, existe uma técnica publicitária nomeada de Puffing 

que se vale deste exagero.130 

Para Nunes, Puffing é uma técnia publicitária que se vale do uso do exagero, de modo 

intenciona, de maneira que faça o consumidor se sentir atraido pelo objeto anunciado.131 

Ocorre que, não poderá ser considerada enganosa uma publicidade que faz uso desta 

técnica por si só pois o exagero não se torna vinculante.132 

É necessária uma constatação de cada consumidor, realizando uma avaliação subjetiva, 

o que torna quase impossível essa consideração. No entanto, não pode ser descartada a hipótese 

de que se o anúncio exagerado não contiver a verdade, este, independentemente, será 

enganoso.133 

Passando para a temática da Publicidade Abusiva, o Código de Defesa do Consumidor 

deixou de trazer em seu texto um conceito definido do que é, demonstrando somente com alguns 

exemplos elencados no artigo 37, parágrafo 2º da referida norma.134 

No entanto, Filho, se valendo das palavras de Antônio Herman Benjamin traz que 

 

Pode-se afirmar que abusivo é tudo aquilo que contrariando o sistema 

valorativo da Constituição e das Leis, não seja enganoso. Leva em conta, 

nomeadamente, os valores constitucionais básicos da vida republicana. Entre 

eles, estão os valores da dignidade da pessoa humana, do trabalho, do 

pluralismo político, da solidariedade, do repúdio a violência e a qualquer 

comportamento discriminatório de origem, raça, sexo, cor, idade, da 

intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, da valorização da 

família, da proteção ampla à criança, ao adolescente, e ao idoso, da tutela 

enérgica da saúde, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural.135 

 

                                                 
129 Ibidem. 
130 Ibidem, p. 547. 
131 Ibidem, p. 547 e 548. 
132 Ibidem, p. 546. 
133 Ibidem, p. 548. 
134 FILHO, Op. Cit., p. 139. 
135 BENJAMIN, Antônio Herman, Apud FILHO, Op. Cit., p. 139. 
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O mais comum no seio das Publicidades abusivas é fazer valendo-se da inocência de 

crianças. Podem ser encontrados os mais diversos exemplos, como a condenação da Empresa 

Bauducco pelo STJ no ano de 2016.136 

No caso em tela, crianças eram induzidas a consumir cinco produtos com as 

embalagens da linha “Shrek” e juntar R$ 5,00 (cinco reais) para realizar a troca por um relógio 

temático. Foi entendido ser venda casada137, além de publicidade abusiva direcionada às 

crianças. 

Não somente isso, o teor da Publicidade deve ser analisada, não sendo necessário estar 

a abusividade atrelada ao produto, mas sim aos efeitos que ela pode ou causa em cada 

consumidor alvo. Por isso, pode existir em um mesmo anúncio a Publicidade abusiva e a 

enganosa.138 

A abusividade pode ocorrer também, sem existir qualquer consumidor concreto. Ou 

seja, antes mesmo de chegar a qualquer pessoa, somente por ter sido veiculado, o anúncio 

poderá ser considerado abusivo, pois leva-se em conta, assim para a constatar o engano o 

consumidor ideal, e não somente o concreto.139 

Nas palavras de Nunes 

 

[...] não importa se a abusividade advém de parte do anúncio ou de sua 

projeção global sobre o público. Não interessa também saber se o teor 

potencial do dano a ser causado está só no aspecto visual ou apenas no oral ou 

escrito. O que vale é o resultado do impacto sobre o consumidor (aliás, o 

resultado potencial; nem precisa ser real). 

Se por qualquer dos aspectos considerados isoladamente (visual, oral, verbal, 

etc.) ou se pelo contexto global insinuar-se a abusividade o anúncio já estará 

caracterizado como abusivo.140 

 

Além dos demais aspectos já citados, outro causador da abusividade é a ambiguidade. 

Ao realizar jogo de palavras com mais de um sentido, em caso de existir danosidade ou 

                                                 
136 Cf . NOGUEIRA, Claudio. STJ condena dona da Bauducco por publicidade infantil abusiva. O Globo, 

2016, s/p, Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/pai-pra-toda-obra/post/stj-condena-dona-da-bauducco-

por-publicidade-infantil-abusiva.html>, Acesso em: 19 de Novembro de 2017. 
137 Cf. Código de Defesa do Consumidor. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) I - condicionar o fornecimento de produto ou 

de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; [...]. 
138 NUNES, Op. Cit., p. 565. 
139 Ibidem, p. 570. 
140 Ibidem, p. 571. 
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entendimento confuso ou ainda não sendo possível entender um dos sentidos, o anúncio será 

considerado abusivo.141 

No caso do uso de exagero ou puffing, é possível encontrar abusividade dentro da 

Propaganda, devendo esta causar algum dano mesmo que potencialmente. Assim como já 

explicitado acima quanto ao exagero e a publicidade enganosa, aplica-se o mesmo teor à 

publicidade abusiva.142 

Questão importante tanto para a Publicidade enganosa, quanto para a abusiva é acerca 

da responsabilidade pelo dano causado e pela propaganda veiculada. O Código de Defesa do 

Consumidor, em seus artigos 30143, 35144 e 38145 trazem pontuações acerca da 

responsabilidade.146 

Existem duas correntes que divergem quanto os responsáveis pelo anúncio veiculado. 

Primeira corrente, entendida como a mais forte, defende que a responsabilidade é objetiva, ou 

seja, não é necessária a comprovação da intenção para se configurar. Precisa somente veicular 

o anúncio ou a propaganda.147 

Ademais, entende ainda a primeira corrente serem responsáveis, solidariamente, o 

anunciante, a agência de publicidade e o veículo de comunicação, podendo qualquer um sofrer 

as sanções e penalidades quanto a propaganda veiculada.148 

Nunes aponta, no cerne da propaganda enganosa haverem algumas exceções para 

responsabilização da agência de publicidade e do veículo de comunicação, sendo, o primeiro 

 

a) Não está objetivamente colocada no anúncio em si; e 

                                                 
141 Ibidem. 
142 Ibidem, p. 572. 
143 Cf. Código de Defesa do Consumidor. Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

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

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. 
144 Cf. Código de Defesa do Consumidor. Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre 

escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;  II - 

aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de 

quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 
145 Cf. Código de Defesa do Consumidor. Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. 
146 FILHO, Op. Cit., p. 141.  
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
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b) Depende da ação real, concreta e posterior do fornecedor-anunciante, de 

maneira que a agência tenha participado como mera produtora de uma 

informação encomendada.149 

 

Em seguida, traz como exemplo, o caso em que  

 

O fornecedor anunciante encomenda para a agência a elaboração de um 

anúncio para a inserção em jornais e revistas oferecendo 50% de desconto em 

seus produtos. A agência elabora o anúncio e manda veiculá-lo.150 

 

Quanto ao veículo, Nunes cita também duas exceções da responsabilidade do anúncio 

veiculado, se enquadrando os anúncios 

 

a) que não são ilegais objetivamente considerados em si e dos quais não se 

extrai a enganosidade; e 

b) por cuja veiculação não é possível ao veículo, por falta de condições reais, 

saber se eles são enganosos. Por isso, não poderiam ser responsabilizados.151 

 

Exemplifica, Nunes, com um anúncio que oferece em sua propaganda descontos de 

50% em seus produtos, mas, ao chegar até o anunciante, o consumidor se depara com descontos 

inferiores aqueles veiculados. Neste caso, o veículo não tem qualquer margem para verificar a 

ocorrência da Publicidade enganosa em si, restando a ele o papel apenas de divulgação.152 

Quanto a abusividade, Nunes aponta uma exceção quanto a responsabilização do 

veículo, sendo pelo “anúncio que não apresenta, objetivamente, em si, teor de abusividade. Se 

esta existir, será por motivo alheio a mensagem do anúncio: por exemplo, o abuso se caracteriza 

pelo uso do produto e do serviço.”153 

No que tange à segunda corrente, se faz necessário entender os apontamentos dos 

artigos antes mencionados que tratam sobre o tema. Primeiramente, o artigo 30 do Código 

aponta que toda a informação veiculada por qualquer meio obriga o anunciante, além de integrar 

o contrato que, por motivo dela, vier a ser celebrado. Ou seja, independente de demonstrar a 

intenção da abusividade ou da enganosidade, o anunciante já se encontra obrigado àquilo que 

foi veiculado.154 

                                                 
149 NUNES, Op. Cit., p. 555. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem, p. 558. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem, p. 576. 
154 FILHO, Op. Cit., p. 141. 
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O artigo 35, se valendo da mesma linha de raciocínio, demonstra que aquilo que foi 

veiculado em propaganda pelo anunciante deverá ser cumprido, dando ao consumidor 

alternativas para caso o fornecedor se negue a dar seguimento a sua palavra, podendo optar pelo 

cumprimento forçado, por outro produto equivalente ou a rescisão do contrato, devendo neste 

caso, receber os valores já pagos de volta.155 

Já o artigo 38 do Código traz consigo uma fonte basilar de equilíbrio entre as partes, 

sendo a “inversão ope legis”. A prova da verdade e da correção da Publicidade são atreladas ao 

fornecedor, pois ele é o patrocinador. 156 

Com isso, a segunda corrente propõe a responsabilidade do fornecedor ou anunciante 

frente aos danos causados por publicidades veiculadas, sendo elas abusivas ou enganosas.157 

E isto se dá diante da concepção de que a agência publicitária ou o veículo nem sempre 

podem verificar o teor da publicidade em questão. Às vezes por não existir enganosidade ou 

abusividade no texto ou imagem em si, mas sim na mensagem passada.158 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pode exemplificar o entendimento 

quanto esta questão  

 

EMENTA RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - 

INOCORRÊNCIA - SÚMULA 282/STF - FALTA DE COMBATE AOS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA 

SÚMULA 182 - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

- EVENTUAL PROPAGANDA OU ANÚNCIO ENGANOSO OU 

ABUSIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - CDC, ART. 38 - 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. I - Falta prequestionamento 

quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na 

formação do acórdão recorrido. II - É inviável o recurso especial que não ataca 

os fundamentos do acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 182. III - As 

empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas 

abusivas ou enganosas. Tal responsabilidade toca aos fornecedores-

anunciantes, que a patrocinaram (CDC, Arts. 3º e 38). IV - O CDC, 

quando trata de publicidade, impõe deveres ao anunciante - não às 

empresas de comunicação (Art. 3º, CDC). V - Fundamentação apoiada em 

dispositivo ou princípio constitucional é imune a recurso especial.  

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior 

Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 

seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, 

                                                 
155 Ibidem. 
156 Ibidem, p. 141 e 142. 
157 Ibidem, p. 142. 
158 Ibidem, p. 141. 
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Nancy Andrighi e Castro Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler. [grifos meus].159 

 

Como se verifica da decisão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pautado 

nos artigos 3º160 e 38 do Código de Defesa do Consumidos, os quais, o primeiro trata o conceito 

de fornecedor, sendo aqueles que promovem atividades diversas ou prestam serviços, e, 

cabendo a ele o ônus da prova da correção da publicidade, como versa o segundo artigo, 

anteriormente aqui tratado. 

Então, demonstra-se que, apesar de existirem divergências quanto a responsabilidade 

do veículo e da agência, o veículo não é responsabilizado, a menos que tenha contribuído para 

tal.161 

No entanto, no Código de Autorregulamentação Publicitária, que tem o papel de 

auxiliar o Código de Defesa do Consumidor neste quesito, em seu artigo 45162, é previsto que 

                                                 
159 STJ – Resp 604172. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200301986658&dt_publicacao=21/05/2007>, 

Acesso em: 23 de Novembro de 2017. 
160 Cf. Código de Defesa do Consumidor. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial.  § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 
161 FILHO, Op. Cit., p. 143. 
162 Cf. Código de Autorregulamentação Publicitária. Artigo 45 - A responsabilidade pela observância das 

normas de conduta estabelecidas neste Código cabe ao Anunciante e a sua Agência, bem como ao Veículo, 

ressalvadas no caso deste último as circunstâncias específicas que serão abordadas mais adiante, neste 

Artigo:  [...] c. este Código recomenda aos Veículos que, como medida preventiva, estabeleçam um sistema de 

controle na recepção de anúncios.  

Poderá o veículo: 

c.1) recusar o anúncio, independentemente de decisão do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária - CONAR, quando entender que o seu conteúdo fere, flagrantemente, princípios deste Código, 

devendo, nesta hipótese, comunicar sua decisão ao Conselho Superior do CONAR que, se for o caso, 

determinará a instauração de processo ético;  
c.2) recusar anúncio que fira a sua linha editorial, jornalística ou de programação;  

c.3) recusar anúncio sem identificação do patrocinador, salvo o caso de campanha que se enquadre no parágrafo 

único do Artigo 9º ("teaser");  

c.4) recusar anúncio de polêmica ou denúncia sem expressa autorização de fonte conhecida que responda pela 

autoria da peça; d. o controle na recepção de anúncios, preconizado na letra "c" deste artigo, deverá adotar maiores 

precauções em relação à peça apresentada sem a intermediação de Agência, que por ignorância ou má-fé do 

Anunciante, poderá transgredir princípios deste Código; e. a responsabilidade do Veículo 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. [grifos 

meus]. 
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deverá o veículo fazer fiscalização quanto às propagandas que a ele chegam, devendo recusar 

a publicação e divulgação daquela que possua conteúdo destoante do permitido.163 

Nas palavras de Speranza 

 

Assim, por enumerar causas em que a recusa da veiculação da publicidade é 

permitida e recomendada ao veículo, o legislador instituiu o dever de exercer 

o controle da publicidade por este sujeito, ficando assim em total consonância 

com o sistema previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que 

visa sempre a maior e mais efetiva prevenção de danos contra o consumidor. 

Dessa forma, o veículo, assim como a agência publicitária tem o dever de 

fiscalizar a danosidade de eventual publicidade, devendo o veículo recusar tais 

publicidades, pois, não o fazendo, responderá solidária e objetivamente por 

quaisquer danos decorrentes da publicidade.164 

 

Dado o exposto, o consumidor que se sentir lesado diante de qualquer das 

publicidades, seja ela enganosa ou abusiva, poderá requerer a reparação deste dano, podendo 

ser dado por alguns meios, dentre eles a Advertência, a Multa, a Remoção ou Sustação da 

Publicidade e a Contrapropaganda.165 

A advertência é utilizada como um “aviso”, para aquelas infrações cometidas pela 

primeira vez. Speranza sequer a considera uma sanção em si, apontando ser ela uma notificação 

de cunho prévio para evitar uma conduta mais gravosa e, em contrapartida, uma sanção mais 

rigorosa.166  

No que toca a multa, “é pena administrativa imposta aquele responsável pela 

publicidade danosa. Tem caráter puramente punitivo e visa coibir futuras práticas publicitárias 

lesivas”167. Pode o Poder Público, como forma administrativa e fiscalizadora aplicar multa 

referente à Publicidade veiculada, assim como pode também ser realizada pelo Poder 

Judiciário.168 

A multa, como ensina Speranza, não é utilizada para as penalidades cometidas pela 

primeira vez, mas sim, é utilizada em caso de reincidência do cometimento de uma infração, 

com o objetivo de coibir a continuação do ato.169 

                                                 
163 SPERANZA, Op. Cit. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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Pelo poder judiciário, as multas majoradas possuem, assim como a multa aplicada pelo 

poder público, cunho punitivo, indenizatório, visando a não reincidência na ocorrência do dano 

ocasionado, sendo pleiteadas em ações coletivas. Normalmente, conforme os ensinamentos de 

Speranza, a multa é sanção secundária, sendo usada subsidiariamente a outras penalidades.170 

  A Sustação ou Remoção da Publicidade é pena aplicada pelo judiciário, ao ser 

acionado, podendo suprimir um anúncio es específico, bem como toda a campanha ou parte 

dela.171 

Não somente os anúncios enganosos, mas também os abusivos podem sofrer esta 

penalidade na seara judicial, podendo a ação ser individual ou coletiva. O artigo 83172 do Código 

de Defesa do Consumidor abre margem para que o Magistrado possa se valer dos mais diversos 

meios, com o fim de realizar a proteção dos interesses do Código.173 

Semelhante a este, poderá ocorrer com propaganda a ser veiculada que possa conter 

conteúdo abusivo ou enganoso, ou vá de contra aos princípios e proteções do Código, sendo 

impedida de ser publicada ou transmitida, visando não somente uma proteção, mas também 

uma prevenção.174 

Por fim, nas palavras de Nunes “[...] a mais importante condenação que o Judiciário 

pode e deve aplicar ao fornecedor é a contrapropaganda [...].”175. A função da contrapropaganda 

é trazer uma remediação ao dano ocasionado, prevista no artigo 56, XII176 do Código de Defesa 

do Consumidor, não podendo, nas exatas palavras de Nunes “desfazer todo o mal causado pelo 

anúncio [...]. Mas é possível remediá-lo”177. 

O grande problema nas propagandas abusivas e enganosas é que, uma vez veiculadas, 

ficarão na memória do consumidor, além de, em caso de mídia física, podem ser arquivadas 

para pesquisas ou uso posterior, sendo grandemente utilizada quando o fornecedor vale-se de 

                                                 
170 Ibidem. 
171 NUNES, Op. Cit., p. 559 e 577. 
172 Cf. Código de Defesa do Consumidor, Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 

código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Parágrafo 

único. (Vetado). 
173 NUNES, Op. Cit, p. 559 e 577. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Cf. Código de Defesa do Consumidor, 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. 
177 NUNES, Op. Cit., p. 560 e e 578. 
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abusividade ou enganosidade em suas propagandas, como demonstra o artigo 60, caput178 do 

Código de Defesa do Consumidor.179 

Para ser efetiva, a contrapropaganda deve buscar transmitir uma mensagem que vise 

anular ou desmentir a anterior, na tentativa de anular ou desfazer o dano anteriormente causado, 

tentando ao menos reduzir o incomodo gerado.180 

Para isso, Nunes explicita que  

 

A pretensão dessa medida é poder atingir “as mesmas” pessoas que foram 

submetidas à publicidade enganosa, para tentar desfazer ou, pelo menos, 

atenuar os malefícios do anúncio enganoso. [...] Mas, apesar dessa disposição 

[artigo 60, parágrafo primeiro181 do Código de Defesa do Consumidor], 

entendemos que pode o magistrado condenar o fornecedor a divulgar a 

contrapropaganda em forma, frequência e dimensão maiores que as do 

anúncio enganoso, bem como em mais veículos, locais, espaços e horários, 

tudo para dar mais visibilidade, capaz de minimizar os danos causados e 

conseguir efetivamente atingir os consumidores.182 

 

 Por fim, como modo de “obrigar” ao fornecedor dar cumprimento à ordem emanada 

pelo magistrado da contrapropaganda, poderá ainda ser fixada astreintes, que é uma multa diária 

aplicada em caso de descumprimento da obrigação, cuja função é “persuadir o infrator a 

cumprir sua obrigação. Por isso, deve ser ampla o suficiente para tanto.”183  

Exemplo de aplicação no Judiciário de Contrapropaganda como meio de amenizar o 

dano causado pode ser vista no julgado abaixo 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. ESCRITÓRIO 

DE ADVOCACIA. VINCULAÇÃO AO INSS. PINTURA DE MUROS. 

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E PANFLETOS. BUSCA E APREENSÃO. 

CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. CDC. CONTRAPROPAGANDA. LEI N. 

8.906/94. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB - CED. 

PROVIMENTO Nº 94/2000 DO CFOAB. APLICAÇÃO. RECURSO DO 

INSS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. [...] 6. 

Apelação desprovida."3. Há espaço para a Lei de Defesa do Consumidor no 

ponto. É de se ver que não estamos nesta fase (publicidade em muros e 

                                                 
178 Cf. Código de Defesa do Consumifor, 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. 
179 NUNES, Op. Cit., p. 560 e 578.  
180 Ibidem.   
181 Cf. Código de Defesa do Consumidor, Art. 60. [...] § 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. 
182 NUNES, Op. Cit. , p. 560, 561, 578 e 579. 
183 Ibidem, p. 561 e 579. 



49 

 

distribuição de panfletos), diante da relação cliente/advogado, onde tal 

assertiva não estaria correta e sim naquela instância preliminar de 

divulgação, pelo que as condutas do réu violam o artigo 37, § 1º, da LDC, 

que veda a propaganda enganosa. Desse modo, é cabível a 

contrapropaganda, que é uma das medidas que tal diploma legal coloca à 

disposição dos legitimados à defesa de interesses difusos, para combate de 

publicidade enganosa ou abusiva, nos termos lançados na sentença. [...] 

8. O lançamento das letras iniciais "INSS" em objetos - por si só - induz o 

leitor a entender, com espalhafato e mediante dissimulação, que poderá 

obter benefícios ou serviços previdenciários com facilidade ou vantagem, 

quando o correto é formular requerimento administrativo - de forma gratuita -

, ao órgão, que detém a competência exclusiva para a concessão e manutenção 

dos benefícios previdenciários, o que se mostra, evidentemente, captatório de 

causas e clientes, com feição mercantilista e até disfarçada concorrência 

desleal, na medida em que somente alguns profissionais/escritórios poderão 

suportar as despesas correlatas. 9. O Auto Circunstanciado de Busca e 

Apreensão, bem assim os demais documentos encartados nos autos, 

demonstram a extensão das propagandas levadas a efeito pelo réu em 

logradouros públicos da região de Guarulhos e Mairiporã indicando, de 

forma indene de dúvidas, que o nome da Autarquia foi utilizado 

indevidamente, com vistas a iludir a população no sentido de que, ao 

contatar o telefone/comparecer ao local lá mencionado, contariam com 

um "intermediário" perante o INSS. Note-se, outrossim, que as fotos dos 

muros pintados traziam a seguinte inscrição, antes de serem "apagados": 

"INSS - ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO - AUXÍLIO DOENÇA 

(PARA EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) - LAUDO MÉDICO 

(ENCAMINHAMENTO A CLÍNICAS ESPECIALIZADAS P/ 

CONSULTAS E EXAMES) - APOSENTADORIAS - PENSÃO P/ 

MORTE", dizeres que indicam que o escritório do réu teria a qualidade 

de obter as providências e os referidos benefícios junto à autarquia - no 

intuito de captar clientes -, sem fazer menção alguma de que, em tese, 

tratar-se-ia de escritório de advocacia especializado na PROPOSITURA 

de ações previdenciárias, e, com isso, convocar os leitores a postular os 

seus interesses nesses assuntos através do mencionado escritório. 10. 

Nesse passo, a prova coligida evidencia a existência do abuso cometido pelo 

réu-apelante, distribuindo adesivos, imãs de geladeira, canetas - estas 

inclusive, com cores e formato semelhantes àquelas utilizadas pelos 

servidores do INSS, além dos "homens sanduíche", que distribuíam panfletos 

na via pública contendo alusões às "vantagens" de se contratar aquele 

escritório, não remanescendo dúvidas acerca do caráter comercial desses 

objetos, razão pela qual acertada a apreensão levada a efeito. [...]. [grifos 

meus].184 

 

No caso acima apresentado, a Publicidade em destaque é a do Advogado e seu 

escritório profissional, onde para a captação de clientela, estava sendo divulgado o nome do 

                                                 
184 TRF-3, Ação Civil Pública 0006069-87.2009.4.03.6119/SP. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2800229>, Acesso em: 26 de Novembro de 

2017. 
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escritório e seus serviços junto ao termo “INSS”, em alusão a ter mais facilidade na tratativa do 

caso. 

Na divulgação e publicidade da Advocacia, deve ser sempre observada a discrição, 

sobriedade e o caráter informativo, que são padrões trazidos pelo próprio instituto normativo.185 

Por isso, deve sempre ser observado o meio em que a Publicidade é semeado, o intuito 

e também se foram atendidos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista a grande escala de Publicidade que sequer leva em conta padrões éticos em seu 

feitio. 

  

                                                 
185 ROCHA, Marco Aurélio de Oliveira. A Publicidade Profissional no Novo Código de Ética e Disciplina da 

OAB. Migalhas, 2016. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI243876,61044-

A+publicidade+profissional+no+novo+Codigo+de+Etica+e+Disciplina+da+OAB>, Acesso em: 01 de Dezembro 

de 2017. 
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4 – A ÉTICA DENTRO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO A PARTIR DA 

PROPAGANDA 

 

Os mais diversos estilos de Propagandas são veiculadas a todo momento com enfoque 

aos mais diferentes consumidores. Conforme já abordado, nos mais variados locais como rádio, 

televisão, entre outros, são veiculadas diversas propagandas com enfoque em distintos tipos de 

público. 

Todas as alterações passadas pela sociedade até a atual considerada de consumo 

alteram, em conjunto, o significado e a importância da Propaganda. Com a alteração das 

prioridades sociais e individuais, a Propaganda passou a tratar com mais relevância os meios 

de produção, estruturando a economia num ciclo de vendas e consumo.186  

Nas palavras de Kuhn 

 

Através de apelos intensos a publicidade alimenta a fome pelo consumo. Seus 

estímulos são constantes. Apresenta um mundo ideal, com felicidade fácil. 

Pelo simples deslizar do cartão de crédito qualquer problema existencial pode 

ter a ilusão de ser eliminado. Ingressar neste mundo é percebido, às vezes, 

como a chave para a libertação. O consumo é a porta da esperança, como no 

antigo programa de auditório do apresentador Silvio Santos. Visto desta 

maneira o consumo é bonito. Mas ele apresenta sua conta. O outro lado da 

moeda é a frustração dos que não atingem o ideal projetado. Sempre vai haver 

mais e melhores opções. A cada aquisição, novas opções de produtos 

aparecem, fazendo surgir sensações de frustração. Muitos são persuadidos a 

gastarem os poucos recursos com produtos, em geral, desnecessários ou 

inacessíveis ao seu padrão econômico. Pela força da comunicação publicitária 

o direito é transformado em dever e o cumprimento deste dever social de 

consumo nem sempre é possível.187 

 

O autor explicita o uso da Propaganda e da Publicidade de modo a persuadir o 

consumidor à aquisição de produtos. Entretanto, ocorre que os anunciantes não entendem ser a 

Propaganda responsável por este consumo “desenfreado” que vem acontecendo na 

sociedade.188  

                                                 
186 KUHN, Martin. Publicidade e o Poder na Sociedade de Consumo: Compromisso ou Indiferença. UNASP 

2010, p. 02, Disponível em: <https://revistas.unasp.edu.br/acch/article/view/20/20>, Acesso em: 01 de Dezembro 

de 2017. 
187 Ibidem, p. 02 e 03. 
188 Ibidem. 
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O que entendem os fornecedores é a ideia que não existe modo de “obrigar” o 

consumidor a adquirir determinado produto, partindo de uma questão atrelada à vontade 

individual, estando o consumidor livre para realizar suas escolhas. 189 

No entanto, a Publicidade tem o poder de alterar a vontade do consumidor, não sendo 

necessário qualquer uso de poder, mas somente a persuasão, instigando vontades até então 

inexistentes aos olhos do consumidor.190 

Outro agravante trazido por essa visão da sociedade é a forte influência que a 

Publicidade tem sobre a imagem das pessoas, que demonstra cada vez mais a não consideração 

da pessoa como ela é, e sim ter maior credibilidade pelo que demonstram, aparentam e como 

se portam, trazendo mais importância para, por exemplo, a roupa de marca e o sapato da 

moda.191 

Não somente isso, mas a sociedade de consumo é pautada também no nível de 

felicidade de cada um dos seus integrantes, não sendo aceito nada inferior.192 

 

Quando se apresenta a pergunta “Você é feliz?” aos membros de uma 

sociedade líquido-moderna de consumidores, seu status é, portanto, 

profundamente distinto da mesma pergunta quando dirigida a membros de 

sociedades que não fizeram uma promessa, nem firmaram um compromisso 

semelhantes. A sociedade de consumidores é avaliada, para o bem ou para o 

mal, pela felicidade de seus membros – em um grau desconhecido e 

dificilmente compreensível a qualquer outra sociedade de que se tem registro. 

As respostas à pergunta “Você é feliz?” dadas por membros da sociedade de 

consumidores podem, de maneira legítima, ser vistas como o teste maior de 

seu sucesso e fracasso. E o veredicto insinuado por tais respostas, recolhidas 

em grande número de levantamentos realizados em diversos países, não é nada 

lisonjeiro. [...].193 

 

Bauman, ao questionar a felicidade dos consumidores se pauta em dois motivos 

basilares. O primeiro é a afirmação de que somente até certo ponto a felicidade acompanha o 

crescimento da renda, sendo semelhante ao momento de satisfação das necessidades naturais.194 

Ou seja, o “consumo não é um sinônimo de felicidade nem uma atividade que sempre provoque 

sua chegada.”.195 

                                                 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem, p. 3. 
192 BAUMAN, Op. Cit., p. 60. 
193 Ibidem, p. 61. 
194 Ibidem. 
195 Ibidem, p. 61 e 62. 
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O último é a afirmação da inexistência de ligação do aumento do volume do consumo 

com o aumento da felicidade geral das pessoas, mas sim, a probabilidade do oposto ocorrer é 

mais provável e maior.196 Nas palavras de Bauman  

 

[...] uma economia orientada para o consumo promove ativamente a 

deslealdade, solapa a confiança, e aprofunda o sentimento de insegurança, 

tornando-se ela uma própria fonte do medo que promete curar ou dispersar. 

[...].197  

 

Ao se tornar “refém” do comportamento consumista, acaba por inexistir qualquer 

referência quanto ao coletivo, passando a ter cada vez mais importância símbolos, como marcas, 

que demonstram sua capacidade de compra, e, incorporados no estilo de vida, tendem a 

substituir a falta que sentiria da vida em comunidade.198 

Para exemplificar este sentimento, Kuhn usa uma propaganda de carro, onde um 

motoqueiro passa em frente a um outdoor com um carro estampado, e o recorta, utilizando para 

“fingir” ter um carro e poder, assim, flertar com uma motorista.199 O anúncio, nas palavras de 

Kuhn, apresenta sua proposta com a frase “Quer vantagens sociais? Precisa melhorar a imagem 

perante as mulheres? É fácil! Compre um Clio.”.200 

 

Na publicidade não existe espaço para uma reflexão sobre as reais 

necessidades de cada consumidor dentro da condição social em que se 

encontram eles e sua comunidade, pois se tal debate ocorresse, esse sistema 

de produção, vendas e consumo estaria sob ameaça de subsistir. Desta forma 

a informação transmitida nas redes de comunicação nacionais de grande 

audiência, através de programas de formato jornalístico, telenovelas ou dos 

anúncios publicitários que permitem a manutenção desta imprensa que se 

autodenomina livre, está descomprometida com a realidade da sociedade.201 

  

Ao inexistir qualquer preocupação real do fornecedor para com o cliente, é visível que 

não se trata com qualquer importância o cumprimento daquilo apresentado aos consumidores 

por meio da propaganda.202 

                                                 
196 Ibidem, p. 62. 
197 Ibidem, p. 63. 
198 KUHN, Op. Cit., p. 5. 
199 Ibidem, p. 4. 
200 Ibidem, p. 5. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
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Entretanto, o que na verdade movimenta o consumo é uma busca pela idealização da 

realização interior, que, por outro lado, a intenção é que essa realização seja pautada 

exclusivamente no consumo.203 

Por isso, importante entender a influência da publicidade dentro da sociedade de 

consumo, onde, ela tem o poder de alterar as vontades e induzir a aquisição dos mais diversos 

produtos. 

E, não somente os adultos, mas também as crianças são alvo do consumo. Bauman 

elucida que a compulsividade pelo consumo se inicia junto ao aprendizado da leitura, trazendo 

como obrigação social a o consumo por vocação, o prazer em consumir.204 

 

Numa sociedade de consumidores todo mundo precisa ser, deve ser, e tem que 

ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como 

vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação, é ao 

mesmo tempo um direito e um dever humano universal que não conhece 

exceção. A esse respeito, a sociedade de consumidores não reconhece 

diferenças de idade ou gênero (embora de modo contra factual) e não lhes faz 

concessões. Tampouco reconhece (de modo gritantemente contra factual) 

distinções de classe. Dos centros geográficos da rede mundial de autoestradas 

e informações a suas periferias mais distantes e empobrecidas.205 

 

A mesma Propaganda chega para aquele que possui renda suficiente para a compra, 

como também alcança o que não possui, se iniciando a separação na sociedade do que “serve” 

e o que “não serve”.206 

As pessoas que não se adaptam à sociedade de consumo, seja porque não querem ou 

não podem, são tidas como falhos consumidores, e marcados com a exclusão, como inválidos 

socialmente, podendo chegar ao ponto de não serem contratados em empregos, pois, nesta 

concepção, o consumo é algo possível, não havendo desculpas pelo não fazer.207 

Primeiramente, é importante definir o que é ética, sendo uma palavra vinda do Grego 

ethos, e que carrega como seu significado os princípios e costumes, sendo um ramo da filosofia 

que lida diretamente com o comportamento humano.208 

                                                 
203 Ibidem. 
204 BAUMAN, Op. Cit., p. 73. 
205 Ibidem, p. 73 e 74. 
206 Ibidem, p. 74 e 75. 
207 Ibidem, p. 75. 
208 SILVA, Daniela Regina da.  LOPES, Jairo de Araujo. Publicidade e ética: a sociedade sob a ótica do direito. 

2007, Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/CSO/article/download/765/775>, Acesso em: 02 de Dezembro de 2017, p. 145. 
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[...] Ética não é um conjunto de normas e padrões morais, mas, sim, a reflexão 

sobre eles. Já os costumes são construídos historicamente na relação dos 

homens entre si e a natureza, e por isso não podem ser analisados sem que 

haja contextualização. [...]. 209 

 

Ou seja, para a consideração ou não do que é ético na sociedade, depende de cada meio 

e grupo social, podendo diferentes coisas serem consideradas éticas, de acordo com cada país. 

E o mesmo se aplica na questão da relação entre o consumidor e o fornecedor no tocante à 

Publicidade.210 

Somente podem ser definidos os conteúdos como abusivos com relação a cada uma 

das concepções culturais dentro de cada meio social. Não somente a cultura influi, mas também 

religião, e a visão de cada pessoa quanto a determinados temas.211 Por isso, Silva e Lopes 

apontam que os anúncios e os publicitários, ao tratarem de propagandas “lidam com valores, 

influenciam as consciências, atuam no pensamento que deflagra as atitudes. Por isso é tão 

importante a atenção ao tema “ética”.212 

Não só isso. Entender o que é ética se faz necessário para contextualizar em cada 

momento e lugar o que pode ser tido como propaganda abusiva ou ofensiva, e também o que 

foge aos parâmetros da realidade ao ser usado em um anúncio ou comercial de um produto.213 

Junto à ética caminha a moral. E diferente da primeira, a moral traz em si um conjunto 

de ideais formados através de uma concepção ética, e que, formam hábitos e experiências 

individuais, que com o passar do tempo passam a receber aceitação da sociedade e se 

transformam em regras e normas abstratas.214  

Por serem a ética e a moral interligadas, a moral é considerada um “[...] conjunto de 

de hábitos e prescrições de uma sociedade; é a partir de experiências conjuntuais e contextuais 

que surgem os preceitos e máximas morais”215. 

Nas palavras de Medeiros e Silva 

                                                 
209 Ibidem, p. 146. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem, p. 147. 
213 Ibidem. 
214 MEDEIROS, Massillania Gomes. SILVA,  Saulo Medeiros da Costa. A Ética, A Moral e o Direito: Reflexões 

Sobre a Formação Jurídica.  s/a, Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_etica_a_moral_e_o_direito.pdf>, Acesso em: 05 de 

Dezembro de 2017, p. 4.  
215 BITTAR Apud MEDEIROS e SILVA, Op. Cit., P. 04.  
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Assim, se por um lado, a moral se apresenta como conjunto de hábitos 

oriundos das práticas reiteradas que, pela sua constância, tornam-se normas; 

por outro, a ética é a ciência que estuda o conteúdo das normas morais, ou 

seja, o comportamento moral dos homens em sociedade.216 

 

Portanto, para chegar a um discurso ético ou moral, é necessário buscar o 

enquadramento dentro de cada sociedade, pois, como já observado, ambos dependem de uma 

construção social para sua definição pela sociedade.217 

Diante disso, nas palavras de Eduardo de Campos Garcia 

 

[...] Ambas são escolhas em nome da felicidade, da justeza e do cuidado. 

Entretanto, na contemporaneidade, qualquer uma das duas praticas parece ser 

uma antiética. O fato é que a moral se modifica porque sua constituição 

esbarra na prática política e de governo. A escola ética, sua reflexão sobre a 

moral que lhe circunda, se torna confusa à primeira vista porque a bondade e 

a maldade são relativas e estão sustentadas simbolicamente pela manipulação 

da moral. A moral é naturalizada e nunca naturalmente desenvolvida.218 

 

Ainda nos valendo de Garcia, que delimita “A relação entre ética e consumo se dá pela 

possibilidade de não consumir o desnecessário, o supérfluo. Isso incorre no reconhecimento de 

si como matéria viva que não depende da matéria morta para se posicionar socialmente.”.219 

O que se refere é que ao poder realizar a opção de comprar ou não um produto, a pessoa 

deixa de depender daquilo para referendar sua posição social, tornando o consumo um fator 

secundário na vida, e não primordial, como vem ocorrendo. 

Entretanto, ao se deparar com as Propagandas e anúncios veiculados percebe-se que 

não somente alguns fornecedores deixam de lado os preceitos éticos, como também se valem 

da pureza do consumidor alvo para ‘fazer vender’ seus produtos, como por exemplo o uso do 

exagero descontrolado.220 

A maior parte dos anúncios se valem de um grande exagero no momento de tratar seus 

produtos. Não somente o exagero, mas retratam um mundo feliz e perfeito, alvo do desejo de 

cada pessoa. Exemplo cotidiano são propagandas televisivas de produtos para cabelo, que a 

                                                 
216 MEDEIROS. SILVA, Op. Cit., p. 05. 
217 SILVA. LOPES, Op. Cit., p. 146. 
218 GARCIA, Eduardo de Campos. Ética e Consumo: Relação Possível?. 2014, Disponível em: 

<http://revistaespacoetica.com.br/wp-content/uploads/2014/05/03_Revista_Espaco_Etica_001_35-49_revista-

EE_eduardo-c-garcia.pdf>,  Acesso em: 05 de Dezembro de 2017, p. 06. 
219 Ibidem, p. 13. 
220 SILVA. LOPES, Op. Cit., p. 146. 
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todo momento trazem modelos impecáveis, que, num cotidiano na cidade, por exemplo, não 

tem um fio desarrumado até o fim do filme.221 

Nas palavras de Silva e Lopes 

 

[...] Os produtos e serviços mergulham em uma atmosfera idílica, um mundo 

de “perfeição” onde há supervalorização da beleza, da diversão, da felicidade. 

A mulher perfeita, o executivo de sucesso ou um lindo bebezinho de cachinhos 

loiros e olhos azuis podem saltar aos olhos, basta abrir uma revista ou assistir 

um comercial de televisão.222 

 

Mesmo que o mundo retratado nas publicidades não chegue nem perto da realidade, 

existem duas opiniões quanto ao uso desse método, onde a primeira, defendida por Carlos 

Drumond de Andrade, é que a Publicidade deve retratar aquilo que não possuímos na realidade, 

pois “de triste já basta a vida”.223 

Em contraponto, vem a opinião que entende que este tipo de Publicidade tem grande 

relação com o aumento da infelicidade e da alienação, transpassando a imagem de um mundo 

impossível, feliz, onde todos os personagens são realizados com suas vidas. Entretanto, acredita 

que o consumidor possui métodos de defesa em relação à Publicidade.224 

Por isso, surgiram diversos meios e métodos de controle da Publicidade, que buscam 

a todo momento impor limites categóricos, visando trazer à tona a justiça e a ética nos 

momentos de conflito entre o fornecedor e o consumidor, e até mesmo ao se sentir lesado com 

alguma publicidade, sendo um deles o Código de Defesa do Consumidor.225  

 

Essa atuação visa impedir que a sociedade seja lesada nessas relações de 

consumo, no que diz respeito a informações falsas do produto ou serviço e 

também aos apelos utilizados em mensagens que, de alguma forma, se 

caracterizem como enganosas ou abusivas.226 

 

Questiona-se até que ponto a veiculação de Publicidade nestes termos atinge o 

consumidor de forma a influência-lo. Não só isso, como também os anúncios que sempre 

                                                 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 Ibidem, p. 148. 
225 Ibidem, p. 150. 
226 Ibidem. 
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retratam um mundo ‘perfeito’ traz a tona o sentimento de insatisfação ao consumidor, que 

almeja sempre uma vida sem imperfeições.227 

Esse ponto leva até o marketing, que se vale do psicológico de cada pessoa para melhor 

analisar o que é vendável, além de verificar quais são os desejos que não serão saciados de 

maneira fugaz, pois, a saciedade de um consumidor leva o mercado de consumo a uma 

“catástrofe”.228 

Complementando,  

 

Escolhemos sempre algo que nos parece bom porque vem satisfazer alguma 

necessidade ou algum desejo. A sagacidade do marketing consiste em 

averiguar com que necessidade física ou com que desejo psicológico convém 

sintonizar para provocar outros novos. As necessidades passam a dizer 

respeito mais aos valores do que aos objetos. A análise do processo pelo qual 

as qualidades simbólicas dos produtos têm frequentemente determinado a 

avaliação e a compra dos bens, reforça a ideia de que nós, seres humanos, 

diante da carência afetiva, tristeza, solidão, tensão e estresse ou simples tédio, 

vamos às compras e, por intermédio de objetos e das marcas, consumimos 

dinamismo, elegância, poder, renovação de hábitos, virilidade, feminilidade, 

juventude, refinamento, segurança, naturalidade, etc.229 

 

Ou seja, o marketing faz uso do jogo psicológico entre a Propaganda e os 

consumidores para valer-se de um melhor desempenho de vendas. Ocorre que, partindo de um 

pressuposto ético, o uso dos desejos pessoais para a divulgação de um produto não é condizente 

com a real motivação. 

Nas palavras de Gonçalves e Cescon, “A ação de consumir, como toda atividade 

humana consciente, é expressão da liberdade e, por isso mesmo, entra no âmbito da ética, no 

campo das ações que se escolhe e que têm de ser, portanto, implícita ou explicitamente 

justificadas.”230 

Quanto à felicidade aplicada junto à Publicidade, Propaganda e Marketing, pontua-se 

que a ética deve ser analisada com base na construção de uma “igual dignidade em justiça e 

felicidade”. 

                                                 
227 SILVA. LOPES, Op. Cit., p. 148. 
228 GONÇALVES, Marco Antônio. CESCON, Everaldo. Ética e Consumo: o consumo como estratégia ético-

política. 2013, Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/viewFile/2187/pdf_178>, Acesso em: 06 de 

Dezembro de 2017, p. 4. 
229 Ibidem. 
230 GONÇALVES. CESCON, Op. Cit., p. 07. 
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Nas palavras de Gonçalves e Cescon, considera-se uma ética do consumo algo além 

de uma  

 

reflexão sobre as condutas honestas ou desonestas num sistema de mercado, é 

muito mais que uma ética do consumidor, considerada uma subárea da ética 

do marketing. Trata de considerar um fenômeno, como o do consumo, que 

afeta todos os seres humanos, como um lugar privilegiado em que a economia 

se faz vida cotidiana e em que a vida cotidiana se economiza, com sua carga 

de motivações, crenças, identidades, juízos e ideais morais.231 

 

Na opinião dos dois autores supracitados, existe uma grande necessidade em realizar 

a elaboração de teorias éticas, que, de modo específico analise as condutas praticadas pelos 

consumidores em honestas ou desonestas.232 

Partindo desse pressuposto, é importante também entender o comportamento do 

consumidor perante a sociedade de consumo e a publicidade veiculada, para que seja possível 

analisar o que o fornecedor busca com cada mensagem disseminada, podendo assim diferir às 

publicidades de cunho enganoso ou abusivo.233 

O acesso e a busca à informação dos consumidores trazem cada vez mais uma 

condenação social dos fornecedores quando atuam com padrões antiéticos. Para que isso seja 

possível, os consumidores devem, cada vez mais, se interessar pelos métodos adotados pelos 

fornecedores, não se apegando somente aos produtos em si.234 

Almeida cita como exemplo um momento em que 

 

[...] um grupo de consumidores norte-americanos que organizaram um boicote 

ao tênis NIKE em face da maior companhia de tênis do mundo, porque as 

fábricas licenciadas por ela, na Indonésia, haviam infringido 12 leis nacionais, 

incluindo as que regem o salário mínimo, trabalho infantil, hora extra, seguro, 

horário de trabalho, organização sindical, demissão, licença maternidade, 

férias, questão de segurança. 

Na ocasião, o próprio movimento dos consumidores norte-americanos formou 

um Associação de Consumidores que elaborou listas brancas com os nomes 

dos produtos que deveriam ser adquiridos pelos consumidores, tendo em vista 

que as empresas que os produziam e comercializavam respeitavam o direito 

dos trabalhadores, dessa forma, a Associação de Consumidores norte-

americanos se valiam do poder de compra para pressionarem as empresas a 

                                                 
231 Ibidem, p. 09. 
232 Ibidem. 
233 ALMEIDA, Jesus Claudio Pereira. A Ética nas Relações de Consumo. Migalhas, 2017, Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/4/art20170424-12.pdf>, Acesso em: 02 de Dezembro de 2017, p. 05. 
234 Ibidem, p. 06. 
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praticar uma conduta ética e com responsabilidade social, caso quisessem 

colocar seus produtos no mercado de consumo.235 

 

Isso demonstra que, no caso dos consumidores estarem atentos aos meios utilizados 

pelos fornecedores, não só para a produção de seus produtos, mas também no âmbito da 

propaganda, é possível realizar por si só uma cobrança de adequação ética.236 

Nas palavras de Gonçalves e Cescon 

 

Uma ética do consumo se vê obrigada a afirmar que uma forma de consumo é 

injusta se não permitir o desenvolvimento igual das capacidades básicas de 

todos os seres humanos e, portanto, deve esboçar normas dirigidas aos 

responsáveis pela vida pública e às pessoas concretas. Ressalta-se que o 

consumo ético é um conceito novo que visa a incorporar a dimensão ética da 

atividade de consumir dos seres humanos. É o consumo de bens e serviços 

socialmente justo e ambientalmente sustentável que respeita a cultura e 

promove uma melhor qualidade individual e social de vida.237 

 

No momento em que a própria população passa a realizar cobranças de adequação, os 

fornecedores precisarão se adequar, buscando ainda a captação de clientelas, mas dentro dos 

padrões éticos e morais considerados pelos consumidores. 

No Brasil, Almeida demonstra ainda não haver muita desenvoltura quanto aos 

consumidores realizarem a cobrança de seus direitos por si só, no entanto, o Código de Defesa 

do Consumidor é considerado uma legislação avançada, considerando sua “pouca idade” e 

também a época em que foi lançado.238 

Como solução, Almeida acredita que o consumidor brasileiro precisa não só estar 

atento às suas garantias, mas também saber identificar às empresas que agem ou não dentro das 

condições estabelecidas pelo Código, não somente no que toca à propaganda em si.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 GONÇALVES. CESCON, Op. Cit., p. 10. 
238 ALMEIDA, Op. Cit., p. 07. 
239 Ibidem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho trouxe a experiência de entender e pesquisar o quanto a 

Publicidade e Propaganda, atreladas ao Marketing podem afetar o consumidor e, não só isso, 

mas a influenciar a aquisição de diversos bens e produtos.  

Também foi proposta uma análise principiológica quanto aos principais artigos que 

abordam Publicidade e Propaganda dentro do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, 

analisar o quão importante é a principiologia abordada no Código, frente à vulnerabilidade dos 

consumidores e à ampla gama de Publicidade que os atinge a cada momento, das mais variadas 

formas. 

Mesmo com o avanço dos meios de produção e o crescente aumento do consumo, os 

anseios do ser humano não tiveram grandes alterações, iniciando pelo básico de desejar 

pertencer a algo grandioso, ser reconhecido e especial, inclusive, no que toca às tribos e grupos 

contemporâneos. 

A Publicidade moderna, aliada à este pensamento, vem realizando análises 

minuciosas, buscando, cada vez mais, fazer uso do psicológico e emocional dos consumidores, 

se valendo inclusive do uso de meritocracia para tentar fomentar o consumo, para continuar 

realizando a venda de produtos sem mesmo citar suas qualidades e aplicações de uso.  

Este enfoque, tem por escopo o aumento gradativo do anseio antigo da humanidade de 

buscar ser especial, belo, jovem e etc., para sempre, estando sempre em uma posição elevada 

em relação ao demais -de acordo com seu ponto de vista- e dentro dos padrões por eles 

impostos. Conforme citado no texto, o exemplo mais explícito da infelicidade do ser humano 

para com si mesmo é o grande uso de cirurgias modificativas do corpo. 

O Código de Defesa do Consumidor tem sido uma ferramenta muito importante para 

a aplicação da ética dentro da Publicidade e também da produção realizada pelos fornecedores. 

Não apenas essa questão, mas existe uma preocupação maior com relação ao conteúdo da 

mensagem a ser transmitida para os consumidores por meio da Publicidade, tendo os 

fornecedores maior trabalho e minúcias ao decidir veicular um anúncio. 

A Jurisprudência atual brasileira demonstra que, não somente a regulação da 

Publicidade quanto à sua enganosidade está sendo realizada de maneira árdua, mas também, o 

cuidado com a ofensividade, antes muito propagada, e hoje, tenuamente mais cuidadosa, devido 

às diversas penalidades que estão ao alcance do Judiciário, da Administração Pública e também 

dos próprios consumidores. 
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O consumidor, por sua vez, tem estado mais atento às seduções publicitárias, no 

entanto, mesmo tendo o Código de Defesa do Consumidor ao seu lado, como protetor e 

equalizador das relações de consumo, o consumidor brasileiro ainda possui grande timidez no 

que toca à realização por si só da fiscalização do que é ilegal ou antiético. 

A norma positivada aplicada, mesmo que de maneira ampla e principiológica, ainda 

não possui meios de criar uma barreira defensora quanto à manipulação e influência emocional 

que a todo custo a Publicidade vêm tentando propagar. Entretanto, os princípios trazem grande 

margem para uma maior aplicabilidade do direito a casos não previstos legalmente ou antes não 

vistos. 

Essa possibilidade demonstra que ainda existe um grande espaço para o crescimento 

da norma Consumerista no Brasil, e não somente isso, mas também um maior desenvolvimento 

do Consumidor quanto ao seu poder de fiscal da aplicação da lei, obrigando os fornecedores a 

adotar uma conduta mais ética e precípua dentro da relação de consumo. 
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