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RESUMO 

 

A utilização de celebridades como fator de persuasão em anúncios publicitários é algo 

bastante recorrente. Nesse contexto, questiona-se se essas pessoas, que lançam mão de sua 

notoriedade e prestígio para auferir benefícios econômicos, devem ser civilmente 

responsabilizadas ou não em virtude dos danos causados aos consumidores pela veiculação da 

publicidade ilícita. Consoante o parágrafo único do art. 7º e o § 1° do art. 25, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, se houver mais de um responsável pela causação do dano, 

todos eles responderão solidariamente pela respectiva reparação. Ressalte-se, ainda, que as 

celebridades, que figuram na mensagem publicitária influenciando e persuadindo o 

consumidor, também devem observar o princípio da boa-fé e seus deveres anexos. Além do 

mais, toda atividade gera, para aquele que a exerce, uma responsabilidade civil por eventuais 

danos que ela possa causar. Assim sendo, todos aqueles que de forma consciente e espontânea 

participam da publicidade atentatória aos direitos do consumidor serão passíveis de 

responsabilização. Portanto, embora haja um entendimento jurisprudencial pacífico no sentido 

de reconhecer apenas a responsabilidade civil do fornecedor (anunciante) pela veiculação da 

publicidade ilícita, parece razoável que as celebridades também possam ser civilmente 

responsabilizadas nessa situação, principalmente porque estas assumem, diante o consumidor, 

uma posição de garante. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Direito do Consumidor. Publicidade ilícita. 

Celebridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of celebrities as a persuasive factor in advertising is rather recurrent. In this context, 

questions whether people who avail themselves of their notoriety and prestige for gaining 

economic benefits, shall be hold liable or not of the damage caused to consumers by the 

placement of illegal advertising. According to the single paragraph of the article 7th and § 1st 

of the article 25, both of the Code of Consumer Protection, if there is more than one person 

responsible for causing the damage, they will be all jointly liable for the repairs. It is also 

noteworthy that the celebrities who participated in the advertisement that persuaded the 

consumer, must also observe the principle of good faith and its accompanying duties In 

addition, all activity brings for the person who practices it a civil responsibility for any 

damage it may cause. Thus all those who consciously and spontaneously participate of the 

offensive advertising to consumer rights will be subject to accountability. Therefore, although 

there is a peaceful jurisprudential understanding to recognize only the liability of the provider 

(advertiser) by the placement of illegal advertising, it seems reasonable that celebrities may 

also be civilly liable in this situation, mainly because they assume, to the consumer, a position 

of guarantor. 

Keywords: Civil liability. Consumer Law. Illegal advertising. Celebrities. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os anúncios publicitários estão presentes no nosso cotidiano e podem ser encontrados 

em toda parte e em qualquer momento do dia, uma vez que são veiculados nos mais diversos 

meios, tais como jornais, revistas, televisão, rádio, outdoors, Internet, etc. 

Nesse contexto, as celebridades têm sido frequentemente utilizadas como verdadeiro 

fator de persuasão na publicidade. Assim, a credibilidade e a popularidade dessas pessoas são 

transferidas à mensagem publicitária, induzindo o consumidor a adquirir o produto ou serviço 

anunciado. 

É natural que, diante dessa realidade, surja a intrigante dúvida de saber se essas 

personalidades, que lançam mão de sua notoriedade e prestígio para auferir benefícios 

econômicos, devem ser civilmente responsabilizadas ou não em virtude dos danos causados 

aos consumidores pela veiculação da publicidade ilícita. 

Além disso, em sendo reconhecida a responsabilidade das celebridades nesse caso, 

outra questão viria à tona, qual seja: saber em que situações e em que medida esses sujeitos 

devem ser responsabilizados, bem como em que circunstâncias não serão passíveis de 

responsabilização. 

Assim sendo, a utilidade prática desse trabalho se revela na medida em que, conforme 

o art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, a proteção e defesa do consumidor é matéria de 

ordem pública no Brasil e, por isso, deve-se buscar mecanismos que assegurem e viabilizem a 

efetiva tutela dos direitos do consumidor. Dessa maneira, nos casos em que o anunciante não 

pudesse ressarcir os prejuízos causados, seja porque deixou de existir de fato, seja porque 

deixou de ter patrimônio suficiente para o pagamento da dívida, os demais sujeitos que 

participam da publicidade – e aqui se incluem as celebridades – poderiam ser demandados e 

responsabilizados.1 

Ademais, a responsabilidade civil, inclusive a profissional, visa à restauração do 

plácido fluxo das relações sociais, que é desvirtuado ante a violação da ordem jurídica. Nesse 

sentido, a noção de responsabilidade apresenta-se como verdadeiro corolário da liberdade 

humana e nela repousa o ideal de construção de uma ordem jurídica segura e de uma 

sociedade harmônica e equilibrada, na qual as pessoas possam estabelecer relações 

interpessoais de maneira tranquila.  

                                                           
1
 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que 

dela participam. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2001. p. 206. 
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Por esse motivo, a perquirição da responsabilidade civil das celebridades mostra-se 

necessária à consecução desses fins (harmonia e equilíbrio social), uma vez que o 

desequilíbrio social proveniente da veiculação da publicidade ilícita é manifesto, 

principalmente em razão do desenvolvimento dos meios de comunicação, da massificação das 

relações de consumo e da influência que tais personalidades exercem sobre o público 

consumidor, que são fatores que recrudescem os efeitos da mensagem potencialmente danosa. 

Colocada a proposta supracitada, pretende-se responder se há, no ordenamento 

jurídico pátrio, fundamentos plausíveis que justifiquem o reconhecimento da 

responsabilização civil das celebridades que atuam na publicidade ilícita. Para tanto, dividirei 

o trabalho em seis capítulos, de forma que o leitor possa compreender, nesse percurso, o 

avanço do raciocínio.  

No primeiro capítulo, serão expostos conceitos básicos relacionados especificamente 

ao estudo da publicidade, para que o leitor possa identificar o objeto do presente estudo. De 

mais a mais, será apresentado, também, o modelo de controle da atividade publicitária no 

Brasil. 

Nos capítulos segundo e terceiro, proceder-se-á a um exame dos princípios jurídicos 

que informam a publicidade. Naquele, serão analisados os princípios orientadores do Direito 

do Consumidor que possuem relevância para o desenvolvimento do presente trabalho e, neste, 

serão analisados os princípios específicos em matéria publicitária.  

No quarto capítulo, será feito um estudo das publicidades clandestina, subliminar, 

enganosa e abusiva, que são modalidades de publicidade ilícita. Na oportunidade, serão 

expostas informações precisas e exemplos que propiciarão ao leitor uma adequada 

compreensão do tema. 

No quinto capítulo, serão apresentadas ponderações gerais sobre o estudo da teoria da 

responsabilidade civil, bem como serão expostos os aspectos da responsabilidade civil dos 

agentes que participam da publicidade ilícita (anunciante, agência de publicidade e veículos 

de comunicação). 

Lançados os alicerces do presente estudo, passarei, então, a examinar a questão da 

responsabilidade civil das celebridades, o que será feito no sexto capítulo. Assim, sem eximir-

me do criticismo na apreciação do assunto, analisarei o papel das celebridades no discurso 

publicitário, demonstrando de que forma elas influenciam o consumidor, bem como 

apresentarei os fundamentos para a responsabilização dessas pessoas. 
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1   PUBLICIDADE – CONCEITOS E OUTRAS INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

1.1   Publicidade e propaganda 

 

Preambularmente, antes de dar seguimento ao presente trabalho, será necessário 

enfrentar a questão terminológica que envolve o tema a ser estudado. Por tal motivo, passarei 

a tratar dos conceitos de publicidade e propaganda, a fim de estabelecer uma delimitação do 

tema e evitar confusões semânticas. 

Paulo Vasconcelos Jacobina2, em sua interessante obra, lembra que o termo 

publicidade possui, no mundo jurídico, um sentido tradicional clássico e significa o 

conhecimento público de determinado ato. De fato, o vocábulo publicidade é utilizado com tal 

sentido no Direito Civil3, no Direito Administrativo4, no Direito Processual e em outros ramos 

do Direito, tendo como função vedar arbitrariedades das autoridades e possibilitar o controle 

público de seus atos. 

Entretanto, na sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC), publicidade é 

“toda informação ou comunicação difundida com o fim direto ou indireto de promover, junto 

aos consumidores, a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço, qualquer que seja 

o local ou meio de comunicação utilizado”5 

A publicidade, portanto, tem como finalidade precípua a venda do produto ou serviço. 

Assim sendo, não será considerada uma boa publicidade aquela que não conseguir despertar o 

interesse de aquisição, no público consumidor, daquilo que está sendo anunciado, ainda que a 

publicidade seja artisticamente interessante. 

Vera Aldrighi destaca, inclusive, que, embora pareça óbvio o objetivo de venda da 

atividade publicitária, tal obviedade precisa ser constantemente revista por seus profissionais, 

porquanto é comum que pessoas que trabalham nessa área se apaixonem pelos meios criativos 

                                                           
2
 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. A publicidade no direito do consumidor – Rio de Janeiro: Forense, 1996. pp. 

6-7. 
3
 O Código Civil, por exemplo, utiliza o termo publicidade em seu art. 1.534, que disciplina a celebração do 

casamento e possui a seguinte redação: “A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a 
portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contratantes, ou, querendo as partes 
e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular.” 

4
 Conforme preceitua o art. 37 da Constituição de 1988, a publicidade é um dos princípios que rege a 

administração pública. 
5
 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – 2. ed. rev., atual. e ampl. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 528. 
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utilizados na publicidade (arte, raciocínio, cultura, psicologia, tecnologia, etc.) e acabem por 

negligenciar sua finalidade precípua, que é a venda.6 

Cabe mencionar, ainda, que há outra forma de comunicação social denominada 

propaganda, sendo esta conceitualmente distinta da publicidade. Assim, para melhor 

compreensão, passarei a esclarecer a diferença entre tais termos.7 

Primeiramente, consoante o que já foi aqui exposto, a publicidade possui um caráter 

comercial-negocial, e seu escopo primordial é vender determinado produto ou serviço. Por 

outro lado, a propaganda pode ser definida como a difusão de princípios e teorias, com o 

objetivo de influenciar a pessoa a aderir a um dado sistema ideológico (político, religioso, 

filosófico, econômico, social ou cívico).8 

Tanto a publicidade quanto a propaganda trabalham com a técnica da persuasão para 

obter um resultado almejado9, porém se distinguem exatamente quanto aos seus objetivos 

finais.10 

Em outras palavras, “a diferença essencial entre a publicidade e a propaganda baseia-

se no fato de que a primeira faz-se com a intenção de alcançar um lucro, enquanto a segunda 

exclui quase sempre a idéia de benefício econômico”.11 

Sobre tal diferenciação, Paulo Jacobina12 explica, ainda, o seguinte: 

                                                           
6 ALDRIGHI apud LONGO, Walter et al. Tudo que Você Queria Saber Sobre Propaganda e Ninguém Teve 
Paciência para Explicar. São Paulo: Editora Atlas, 1989. p. 57.  
7 Sobre a diferenciação entre os termos publicidade e propaganda, cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 
Direito do Consumidor – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2010. p. 122; GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do 
Consumidor. 5. ed. – Salvador: Juspodivm, 2011.p. 163; 7DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 7. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2011. p. 111; JACOBINA, Paulo Vasconcelos. A publicidade no direito do consumidor – Rio de 
Janeiro: Forense, 1996. p. 8; MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – 2. 
ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 528; GRINOVER, Ada Pellegrini... 
[et al.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto - 7. ed. -  Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. p. 269-271; SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de Defesa do 
Consumidor anotado e legislação complementar – 6. ed. revista, ampliada e atualizada – São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 130; FERNANDES NETO, Guilherme. Direito da comunicação social. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 43. 
8
 JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 8; DENSA, Roberta. op. cit., p. 111; GRINOVER, Ada Pellegrini... 

[et al.], op. cit., pp. 270-271. 
9
 WALTON, Douglas. What is Propaganda, And What Exactly is Wrong With It? Public Affairs Quarterly, [S. 

l.], v. 11, n. 4, p.383-413, out. 1997. Trimestral. p. 395-396  Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2189875>. Acesso em: 5 abr. 2014. 
10

 CHAISE apud MONTEIRO, Elaine Marlise Kauer. PROTEÇÃO DA CRIANÇA NO DIREITO 
BRASILEIRO: A norma positivada frente à publicidade abusiva.. 2010. 90 f. TCC (Graduação) - Curso de 
Direito, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. p. 16 Disponível em: 
<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/253/3/20552440.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2014. 
11 RICO-PEREZ apud GRINOVER, Ada Pellegrini... [et al.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto - 7. ed. -  Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 270. 
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Anotam os publicitários que o termo propaganda tem um caráter mais ideológico, 
podendo-se definir como atividades que tendem a influenciar o homem, com o 

objetivo religioso, político ou cívico. O termo teria sido introduzido pelo Papa 
Clemente VII, quando fundou a Congregatio de Propaganda Fide, em 1597 
(atualmente, Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos), mantendo um 
“sentido eclesiástico até o século XIX, quando adquiriu também um significado 
político, continuando a designar o ato de disseminar ideologias, de incutir uma idéia 
ou uma crença na mente alheia”13 O termo publicidade, porém, teria um sentido 
mais estreito, definindo-se como “a arte de despertar no público o desejo da compra, 
levando-o à ação”14 Teria, portanto, um caráter mais especificamente comercial – e, 
em sentido estrito, negocial. 
 

Exemplificando, uma campanha governamental de conscientização sobre as possíveis 

consequências de dirigir veículos automotores sob o efeito de álcool e drogas15 seria 

propaganda. Pode-se citar, ainda, a propaganda política, que é gênero do qual propaganda 

eleitoral e propaganda partidária são espécies.16 Já em relação à publicidade, pode-se 

mencionar, como instrumentos de venda, os comerciais de televisão, os anúncios de jornais, 

revistas, listas telefônicas ou páginas da Internet, os outdoors
17

 publicitários, etc. 

Segundo Lucia Dias18, a doutrina consumerista majoritária entende que as normas do 

Código de Defesa do consumidor são aplicáveis apenas à publicidade comercial, e não à 

propaganda, porque esta não estaria ligada a uma relação de consumo, já que não teria o 

objetivo direto de lucro nem finalidade consumista. 

Não obstante tal fato, ainda segundo a mesma autora, é possível que uma propaganda 

tenha repercussão no âmbito econômico e influencie determinadas pessoas na escolha de certo 

produto.19 

                                                                                                                                                                                     
12 JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 8. 
13 OBERLAENDER apud JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 8. 
14

 MALANGA apud JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 8. 
15 BRASIL. DENATRAN. Ministério das Cidades. PARADA: Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. 2014. 
Disponível em: <http://www.paradapelavida.com.br/campanhas/>. Acesso em: 4 abr. 2014. 
16

 “A propaganda eleitoral visa a promover o candidato, no intuito de conquistar o voto do eleitor, estando 
disciplinada basicamente na Lei das Eleições (n. 9.504/97). Já a propaganda partidária objetiva promover o 
partido, difundir o programa do partido, divulgar a posição do partido sobre determinado tema, buscando atrair 
novos filiados, e está disciplinada na Lei dos Partidos Políticos (n. 9.096/95).” (BARRETTO, Rafael. Direito 
eleitoral – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 91) 
17

 Na língua inglesa, utiliza-se o vocábulo billboard para denominar o que chamamos de outdoor aqui no Brasil. 
(FLORENZANO, Éverton. Dicionário Ediouro inglês-português, português-inglês. 2. ed. São Paulo: Ediouro, 
2001, p. 25) 
18 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Critérios para avaliação da ilicitude na publicidade. 2010. 331 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 18 Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-16082011-160021/pt-br.php >. Acesso em: 5 abr. 2014. 
19

 “Não há dúvida, por exemplo, de que a difusão de determinadas idéias religiosas ou políticas pode afetar 
indiretamente o consumo de determinados produtos. E.g.: 1) Um grupo de judeus ortodoxos pode passar a 
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Urge mencionar, entretanto, que, apesar da diferenciação terminológica aqui já 

exposta, os vocábulos publicidade e propaganda não raramente são utilizados de maneira 

indistinta para designar a publicidade comercial. O publicitário Rafael Sampaio20, por 

exemplo, adota em sua obra o termo propaganda para denominar o que, neste trabalho, 

chamarei de publicidade.  

Rizzatto Nunes, da mesma maneira, afirma que não há motivo para a distinção, uma 

vez que ambos os termos seriam adequados para expressar o sentido buscado pelo anunciante 

de produto ou serviço. Ademais, a Constituição Federal (CRFB/88) não faz a distinção.2122 

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, “usa quase exclusivamente o 

termo publicidade, com essa acepção; mas, ao tratar das medidas administrativas pertinentes à 

matéria, fala em imposição de contrapropaganda”.23 Assim, percebe-se a confusão 

terminológica presente no ordenamento jurídico pátrio. 

Neste trabalho, entretanto, será utilizada a distinção técnica apresentada, para uma 

melhor delimitação do objeto de estudo e para facilitar o entendimento de quem lê. Dessarte, 

o presente estudo será especificamente direcionado à análise da responsabilidade civil das 

celebridades envolvidas na publicidade, até porque este foi o termo adotado pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

1.2   Publicidade e marketing 

 

Publicidade também não se confunde com marketing. Na verdade, marketing é gênero 

do qual publicidade é espécie. Assim sendo, a publicidade consiste em apenas uma das 

ferramentas do marketing
24

, uma vez que “o moderno conceito de marketing envolve todas as 

                                                                                                                                                                                     

consumir apenas produtos kosher, isto é, fabricados de acordo com a halachá (lei judaica); um grupo de 
mulçumanos pode não consumir carne suína; e hindus fervorosos podem e devem praticar o vegetarianismo; 2) 
Propagandas estatais nacionalistas podem, por seu turno, desestimular o consumo de produtos fabricados em 
outros países.” (DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 18.) 
20

 SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z : como usar a propaganda para construir marcas e empresas de 
sucesso /. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus: ABP, 1999, p. 25 
21NUNES, Luis Antônio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor: com exercícios. 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 61. 
22

 A Constituição de 1988 utilizou, em seu art. 220, § 4º, a expressão “propaganda comercial” ao tratar da 
publicidade. 
23

 JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., pp. 7-8. 
24

 CABRAL, André Luiz Cavalcanti. Aspectos jurídicos da publicidade. Prim@ facie, João Pessoa, ano 2, n. 2, 
p. 129-144, jan./jun. 2003, p. 133. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/view/4412/3325>. Acesso em: 6 abr. 2014. 
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atividades comerciais relacionadas à circulação de bens e serviços, desde a sua produção até o 

consumo final.”25 

Em outras palavras, “marketing é um conjunto de atividades que se processam desde a 

concepção de um produto vendável, sua produção, até sua distribuição ao consumidor”.26 

Sobre o marketing, Lucia Dias27 explana ainda o seguinte: 

 
O chamado plano de marketing impõe à empresa o estudo do mercado (suas 
tendências), do consumidor (suas preferências), do modo de divulgação e persuasão 
(pela publicidade), e da organização de sua venda, distribuição e assistência técnica. 
Engloba, pois, as atividades de pesquisa do mercado, planejamento do produto, 
definição de preços inicial, publicidade para tornar o produto conhecido e provocar 
sua procura, promoção de vendas, para levar o produto ao consumidor por meio de 
atividades auxiliares de incentivo às vendas e, por fim, distribuição do produto com 
a sua colocação ao alcance do consumidor final e de fácil acesso. 
 

Além da publicidade, há outra faceta do marketing que também interessa ao estudo do 

Direito do Consumidor28, que é a promoção de vendas. A promoção de vendas “abrange todas 

as atividades de marketing que não sejam a venda pessoal e a publicidade”.29  

Lucia Dias30, ilustrando as formas de promoção de venda, assim expõe: 

 
Tal comunicação de marketing envolve ações promocionais das mais diversas 
formas, como ofertas, descontos e reduções de preços, por meio de bonificações e 
programas de fidelidade, agrupamentos de produtos com reduções concedidas na 
compra do conjunto, cupons de descontos, ofertas como “leve 3, pague 2” e “dúzia 
de 15”, bonus pack (quantidade adicional do produto em embalagem maior sem 
aumento de preço), gift pack (brinde acoplado ao produto), selos de troca, 
liquidações, queima de estoque e reduções relâmpagos válidas para um fim de 
semana. Também é comum atividades de distribuições de prêmios na forma de 
concursos ou sorteios ou ainda ações de demonstrações, degustações e amostras ou 
eventos promocionais. 
 

Apesar de tal diferenciação aqui delineada, Benjamin31 aduz que: 

 

                                                           
25

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 19. 
26

 CHAISE apud MONTEIRO, Elaine Marlise Kauer, op. cit., p. 16. 
27

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., pp. 19-20. 
28

 “No Código, ao lado de um regramento próprio para a publicidade, vamos encontrar, também, aqui e ali, 
normas que se dirigem às promoções de venda, nas suas diversas modalidades. São, fundamentalmente, os 
dispositivos que cuidam da oferta e das práticas abusivas.” (GRINOVER, Ada Pellegrini... [et al.], op. cit., p. 
222.) 
29

 Ibidem, loc. cit. 
30

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., pp. 20-21. 
31

 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Capítulo V: Das práticas comerciais. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:Comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2001. Cap. 5. p. 1-1062, p. 223 
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De todas essas técnicas de marketing, o Código cuidou, à abundancia, só da 
publicidade. Mas, ao dar a esta uma acepção extremamente ampla32, acabou por 
permitir que seu tratamento ultrapassasse fronteiras, atingindo os outros tipos de 
manifestações mercadológicas, como as promoções de vendas. 
 

Dessa maneira, a disciplina da publicidade no Código de Defesa do Consumidor 

“alcança outras práticas mercadológicas que possam induzir o consumidor em erro, além, é 

claro, da clássica e tradicional publicidade televisiva ou impressa de jornais e revistas.”33 

O marketing de emboscada tem sido bastante discutido ultimamente, sobretudo porque 

a Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012) tipificou referida estratégia como crime. Marketing 

de emboscada pode ser conceituado como uma estratégia elaborada por uma empresa para se 

associar indiretamente a um evento sem comprar direitos oficiais de patrocínio, a fim de 

promover a sua marca e auferir benefícios econômicos.34 

A Lei Geral da Copa prevê duas modalidades de marketing de emboscada, quais 

sejam: o marketing de emboscada por associação, que ocorre quando a pessoa associa algum 

produto, serviço ou marca com os eventos ou símbolos oficiais, sem autorização da Fifa; e o 

marketing de emboscada por intrusão, que ocorre quando a pessoa expõe marcas, negócios, 

estabelecimentos, produtos, serviços ou pratica atividade promocional nos locais da 

ocorrência dos eventos, sem autorização da Fifa.35 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, em seu art. 31, também 

desaprova tal prática quando prescreve que “este Código condena os proveitos publicitários 

indevidos e ilegítimos, obtidos por meio de ‘carona’ e/ou ‘emboscada’, mediante invasão do 

espaço editorial ou comercial de veículo de comunicação.” 

                                                           
32

 O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 37, § 1º, disciplinando a publicidade enganosa, refere-se à 
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário. 
33

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 22. 
34

 REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing de emboscada: e depois de tudo, quem leva a culpa?. Caderno de 
Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, n. 2, p.1-7, 1º sem. 1996, p. 2. Semestral. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/C02-art05.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014. 
35

 Vide arts. 32 e 33 da Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012): “Art. 32.  Divulgar marcas, produtos ou 
serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta 
com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo 
terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA: 
 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa; Art. 33.  Expor marcas, negócios, estabelecimentos, 
produtos, serviços ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, 
atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem 
econômica ou publicitária: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.” 
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O atleta Neymar, por exemplo, numa partida de futebol da UEFA Champions League, 

mostrou a marca da cueca Lupo pelo menos cinco vezes ao levantar a camisa, caracterizando 

uma possível estratégia de marketing de emboscada.36 

A maior crítica que se faz a essa tipificação penal do marketing de emboscada na Lei 

Geral da Copa é que sua única finalidade é a proteção dos interesses econômicos de uma 

entidade privada (a FIFA), contrariando o princípio da intervenção mínima37 do Direito Penal. 

 

1.3   Anunciante, agência de publicidade e veículos de comunicação 

 

Passemos, agora, a tecer breves comentários sobre os principais agentes que 

participam da atividade publicitária. 

Anunciante, na verdade, pode ser qualquer pessoa. Assim, tanto aquele que anuncia 

um carro usado nos classificados de um jornal quanto a grande corporação que está presente 

nos mais diversos meios de comunicação são anunciantes.38 

No entanto, o anunciante que interessa ao nosso estudo é aquele que utiliza os serviços 

de publicidade para auferir benefícios econômicos. 

Dessa maneira, neste trabalho, entenderemos como anunciante “o fornecedor, a 

empresa interessada em promover a venda de seu produto ou serviço”39, ou seja, o anunciante 

será “o primeiro agente do processo de publicidade e o principal responsável pela sua 

realização.”40 

Agência de publicidade, por sua vez, é a empresa especializada no planejamento, na 

elaboração e na distribuição da publicidade e que aglutina “profissionais especializados de 

diversas áreas, acumulando experiências, desenvolvendo e adquirindo tecnologia específica, e 

prestando serviços para anunciantes de vários setores, que formam sua carteira de clientes.”41 

                                                           
36

 MARKETING de emboscada pode acabar em prisão na Copa. O Povo Online. Fortaleza, 20 abr. 2014. 
Disponível em: < 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/esportes/2014/04/19/noticiaesportesjornal,3238867/marketing-de-
emboscada-pode-acabar-em-prisao-na-copa.shtml >. Acesso em: 01 maio 2014. 
37

 Segundo Rogério Greco, “o Direito Penal só deve preocupar-se com a proteção dos bens mais importantes e 
necessários à vida em sociedade.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2010, p. 45.) 
38

 SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 42. 
39

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 25. 
40

 Ibidem, loc. cit. 

41
 SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 50. 
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Segundo a definição do dicionário Houaiss, agência de publicidade é a “empresa de 

prestação de serviços especializada no planejamento, organização, execução, distribuição e 

controle da propaganda ou publicidade de seus clientes”.42 

O Decreto nº 57.690/1966, que regulamentou a Lei nº 4.680/1965, assim define 

agência de propaganda em seu art. 6º: 

 
Agência de Propaganda é a pessôa jurídica especializada nos métodos, na arte e na 
técnica publicitárias, que, através, de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, 
executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e conta de 
clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos 
e serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou 
instituições a que servem. 
 

Ressalte-se, contudo, a confusão terminológica que a referida lei faz ao utilizar os 

vocábulos publicidade e propaganda de forma indistinta. 

Assim, diante do que foi dito, conclui-se que a atividade da agência de publicidade não 

se restringe apenas à criação propriamente dita do anúncio publicitário, mas abrange desde o 

planejamento da comunicação publicitária de seus clientes (anunciantes) até a escolha da 

mídia mais adequada para veiculação da publicidade. 

Por fim, veículos de comunicação (ou mídias) são os meios que conduzem a 

publicidade do anunciante aos consumidores, “seja um simples boletim de associação de 

amigos de bairro até uma rede nacional de televisão.”43 

O vocábulo “mídia” deriva do latim media (plural de medius), que significa “meios”.44 

Assim, as mídias são “os meios colocados à disposição do anunciante para divulgar a 

publicidade aos consumidores”45 

Os veículos de comunicação podem ser divididos em três grandes grupos, a saber: 

mídia eletrônica (TV, rádio e cinema), mídia impressa (revistas, jornais, listas e guias, mala 

direta e outdoor) e mídia interativa (Internet).46 Sobre esta última, Rafael Sampaio afirma que 

                                                           
42

 INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS, Dicionário eletrônico Houaiss. Vers. 3.0. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2009. 
43

 SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 82. 
44

 INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS, Dicionário eletrônico Houaiss. Vers. 3.0. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2009. 
45

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 27. 
46

 PINHO apud DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 27; SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 82. 
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ela é “bem mais do que uma simples mídia publicitária, representando um misto de meio e 

instrumento de comunicação, sistema de vendas e ferramenta de marketing.”47 

Não há dúvida de que a Internet vem sendo cada vez mais utilizada como mídia 

publicitária, principalmente porque o número de pessoas com acesso à rede mundial de 

computadores vem crescendo a cada ano. Segundo dados do IBOPE, o número de pessoas com 

acesso à internet no Brasil chegou a 105,1 milhões no segundo trimestre de 2013. Já os usuários 

ativos da rede somaram 57,2 milhões em agosto do referido ano.48 

Dessa maneira, anúncios publicitários estão presentes nas páginas da Internet e, sobretudo, 

nas redes sociais. 

Urge ressaltar que, no entanto, nem sempre as campanhas publicitárias se valem de um 

único veículo de comunicação para serem divulgadas. Dessa forma, quando são utilizados 

diversos meios para atingir um objetivo publicitário, temos então aquilo que se denomina 

multimídia.49  

Mais adiante analisarei brevemente a relação entre tais agentes que participam da 

publicidade, bem como a responsabilidade civil destes na publicidade ilícita. 

 

1.4   Publicidade e seu controle 

 

O controle da atividade publicitária pode ser realizado de três maneiras: por um 

sistema privado, no qual os próprios agentes do mercado publicitário estabelecem uma 

autorregulamentação da atividade; por um sistema estatal, no qual o Estado dita as normas de 

controle da publicidade e as implementa; ou por um sistema misto, que é a conjunção dos 

sistemas privado e estatal.50 

No Brasil, adota-se o sistema misto, no qual se abre espaço tanto para os organismos 

autorregulamentares (como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e o 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária) quanto para o Estado (Administração 

Pública e Judiciário).51 

                                                           
47

 SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 83. 
48

 IBOPE. [s. L.], 3 out. 2013. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-
pessoas-com-acesso-a-internet-no-brasil-chega-a-105-milhoes.aspx>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
49

 SAMPAIO, Rafael, op. cit., p. 83. 
50

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 36; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e, 
op. cit., pp. 264-266. 
51

 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e, op. cit., p. 266. 
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O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária foi aprovado em 1978, no III 

Congresso Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, e tinha como objetivo impedir a 

interferência governamental na atividade publicitária.52 

Pouco tempo depois, em 1980, foi constituído o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR)53, sociedade civil sem fins lucrativos, fundada 

por entidades representativas do mercado brasileiro de publicidade, tais como associações de 

agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação54, com a finalidade de zelar 

pela liberdade de expressão e pela ética na publicidade.55 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBARP), embora não seja 

norma jurídica (pois que lhe falta as características da generalidade e da obrigatoriedade), é 

uma “importante fonte subsidiária de interpretação para o direito estatal – ou seja, é o que os 

próprios destinatários da norma reconhecem e admitem, espontaneamente, como mínimo ético 

necessário para reger a atividade.”56 

Segundo o art. 50 do CBARP, o Conselho de Ética do CONAR poderá aplicar, àqueles 

que violarem normas estabelecidas no referido Código, as seguintes sanções: advertência; 

recomendação de alteração ou correção do anúncio; recomendação aos veículos no sentido de 

que sustem a divulgação do anúncio; divulgação pública (por meio da mídia) da posição do 

CONAR com relação ao anunciante, à agência e ao veículo, ante o não acatamento das 

medidas e providências preconizadas. 

Registre-se que, conquanto as normas do CBARP não tenham a característica da 

obrigatoriedade, as recomendações do CONAR com base no referido Código possuem um 

alto índice de acatamento pelos profissionais da área.57 

O controle jurídico estatal da publicidade58, por sua vez, desenvolveu-se, 

primordialmente, com o fito de proteger o anunciante dos concorrentes.59 A regulamentação 

                                                           
52

 JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 27. 
53

 Segundo Lúcia Dias, o CONAR “surgiu no final dos anos 70 em um contexto em que o governo federal 
buscava criar um sistema de censura prévia à publicidade. Em resposta à essa ameaça, os agentes do mercado 
publicitário criaram um sistema de auto-regulamentação do setor”.(DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, 
op. cit., p. 37) 
54

 Mencione-se as seguintes associações: ABAP - Associação Brasileira das Agências de Propaganda; ABA - 
Associação Brasileira de Anunciantes; ANJ - Associação Nacional de Jornais; ABERT - Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão; ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas; Central de Outdoor, 
dentre outras. 
55

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 37. 
56

 JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 31 

57
 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 38. 
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da matéria sob uma perspectiva de proteção do consumidor só ocorreu a partir da edição do 

Código de Defesa do Consumidor, que disciplinou a matéria publicitária principalmente em 

seu Capítulo V do Título I, que dispõe sobre as práticas comerciais.60 

 No Brasil, o controle estatal da publicidade pode ser exercido pelos órgãos do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), que é composto pela Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça e pelos demais órgãos federais, estaduais, do Distrito 

Federal, municipais e pelas entidades civis de defesa do consumidor, consoante o art. 2º do 

Decreto nº 2.181/97. O Ministério Público Estadual e Federal61, por meio de suas Promotorias 

de Defesa do Consumidor (PROCON), também podem exercer o referido controle (art. 5º, II, 

do CDC), além, é lógico, do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição de 1988). 

As agências reguladoras também podem realizar, de forma indireta, este controle. É o 

caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que tem, dentre outras, a 

atribuição de fiscalizar a publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância 

sanitária, sempre de acordo com as normas que regulamentem eventuais restrições ou 

especificidades na comunicação publicitária, como é o caso da Lei nº 9.294/96, que dispõe 

sobre as restrições ao uso e à publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.62 

Uma forma bastante eficaz de controle da publicidade é aquela que ocorre de maneira 

recíproca entre as empresas, pois que estas são as mais interessadas em refrear a concorrência 

desleal.63  

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a fim de coibir a concorrência 

desleal, tipificou como crime as seguintes condutas: publicar, por qualquer meio, falsa 

afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; prestar ou divulgar, 

acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; usar expressão ou 

                                                                                                                                                                                     
58

 “No Brasil, o Decreto nº 24.507/34 estabeleceu os preceitos para repressão à concorrência desleal, mais tarde 
tipificados como crimes pelo Código Penal. Depois, foi promulgado o primeiro Código de Propriedade 
Industrial”. (JACOBINA, Paulo Vasconcelos, op. cit., p. 37) 
59

 Ibidem, loc. cit. 
60

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., p. 40. 
61

 “(...) o Ministério Público poderá, extrajudicialmente, firmar termos de ajustamento com o anunciante, em que 
conste a modificação do anúncio ou sua proibição de ser veiculado.” (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini, 
op. cit., p. 199) 
62

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, op. cit., pp. 40-41. 
63

 Atente-se para o fato de que a mensagem publicitária enganosa (comparativa ou não) pode prejudicar o 
concorrente. 



23 

sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou 

estabelecimentos (art. 195, I, II e IV). 

É muito comum, inclusive, que as empresas apresentem representações perante o 

CONAR em face de anúncios publicitários violadores das normas autorregulamentadoras que 

são veiculados por seus concorrentes. Conforme já foi dito, tal mecanismo de controle tem se 

mostrado bastante eficaz. 

 

2   PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Dentre os vários princípios orientadores do Direito do Consumidor, apenas alguns 

possuem relevância para o desenvolvimento do presente trabalho e serão devidamente 

expostos nos tópicos seguintes. 

A importância do estudo dos princípios que regem determinada matéria jurídica reside 

no fato de que eles cumprem importante função na argumentação jurídica e representam 

postulados normativos para a atividade interpretativa.64 

Assim, considerando a generalidade, a abstração e a fundamentalidade dos princípios, 

estes serão sempre “as chaves de abóbada de qualquer sistema ou microssistema jurídico, 

seus alicerces, irradiando sua influência por toda a extensão da matéria.”65  

 

2.1   Princípio da boa-fé 

 

O princípio da boa-fé, na verdade, já existia de maneira implícita em nosso 

ordenamento jurídico antes da edição do Código de Defesa do Consumidor66 e, ainda que tal 

princípio não estivesse explícito no art. 4º, III67, e no art. 51, IV68, ambos do referido Código, 
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este seria perfeitamente aplicável a qualquer relação de consumo, pois é inconcebível que 

uma relação jurídica se desenvolva sem a presença desse elemento tão básico, que é a boa-fé. 

O princípio da boa-fé se divide em boa-fé subjetiva (concepção psicológica) e boa-fé 

objetiva (concepção ética).69 

A boa-fé era, originariamente, “considerada: poder, nas relações externas; e promessa, 

como respeito à palavra dada, na figura da bona fides romana”70. Dessa forma, a boa-fé 

encontrava-se intimamente relacionada ao “elemento psíquico, a análise subjetiva da conduta 

do agente sobre quem a má-fé somente seria imputada se fosse devidamente demonstrada.”71 

A boa-fé subjetiva denota, então, um estado psicológico no qual a pessoa possui uma 

crença ou convicção individual de que é titular de um direito que, na verdade, só existe na 

aparência.72 Assim, “diz-se ‘subjetiva’ justamente porque, para a sua aplicação, deve o 

intérprete considerar a intenção do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou 

íntima convicção”.73 

Com efeito, a boa-fé “é, historicamente, princípio que se sujeita à análise da convicção 

que a pessoa tem de que há justiça naquilo que ela considera seu direito.”74 

Desse modo, a boa-fé subjetiva, que é regra no Direito Civil brasileiro, “serve à 

proteção daquele que tem a consciência de estar agindo conforme o direito, apesar de ser 

outra a realidade.”75 

No Código Civil, a boa-fé subjetiva está presente, por exemplo, nos arts. 1.201, 1.214 

e 1.2019, referentes à matéria possessória, e também no art. 1.561, que trata da hipótese de 

casamento putativo. Nessas hipóteses, o conhecimento ou ignorância concernente a 

determinados fatos são relevantes ao Direito. 
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Coube à doutrina germânica, entretanto, “imprimir a evolução desejada à matéria, 

estabelecendo o princípio da boa-fé objetiva como regra de conduta a ser seguida pelas partes, 

que razoavelmente delas se esperaria, de acordo com a natureza da relação jurídica 

constituída.”76 

A boa-fé objetiva, dessa maneira, não está atrelada a qualquer aspecto psicológico, 

mas sim ao próprio comportamento. Assim, a boa-fé objetiva é examinada sob uma ótica 

externa, ou seja, a partir da aferição da própria conduta da pessoa, pouco importando a sua 

íntima convicção. 

Elucidando este tema, Cláudia Lima Marques77 assim expõe: 

 
Como ensinam os doutrinadores europeus, fides significa o hábito de firmeza e de 
coerência de quem sabe honrar os compromissos assumidos, significa, mais além do 
compromisso expresso, a ‘fidelidade’ e coerência no cumprimento da expectativa 
alheia independentemente da palavra que haja sido dada, ou do acordo que tenha 
sido concluído; representando, sob este aspecto, a atitude de lealdade, de fidelidade, 
de cuidado que se costuma observar e que é legitimamente esperada nas relações 
entre homens honrados, no respeitoso cumprimento das expectativas reciprocamente 
confiadas. É o compromisso expresso ou implícito de ‘fidelidade’ e ‘cooperação’ nas 
relações contratuais, é uma visão mais ampla, menos textual do vínculo, é a 
concepção leal do vínculo, das expectativas que desperta (confiança). 
 

A boa-fé objetiva funciona, então, como “verdadeiro standard jurídico ou regra de 

comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais 

de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra 

parte.”78  

A boa-fé objetiva é, então, “o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente 

ligado ao princípio da razoabilidade, dele facilmente se deduzindo o comportamento em que 

as partes devem pautar-se.”79 

Dessa maneira, é possível que uma pessoa tenha convicção de estar agindo de boa-fé 

(subjetiva) e, não obstante tal fato, apresente comportamento que viole a boa-fé (objetiva).80 

Rizzatto Nunes81, analisando a aplicação do princípio da boa-fé objetiva no caso 

concreto, ensina-nos o seguinte: 
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Desse modo, pode-se·se afirmar que, na eventualidade de lide, sempre que o 
magistrado encontrar alguma dificuldade para analisar o caso concreto na 
verificação de algum tipo de abuso, deve levar em consideração essa condição ideal 
apriorística, pela qual as partes deveriam, desde logo, ter pautado suas ações e 
condutas, de forma adequada e justa. Ele deve, então, num esforço de construção, 
buscar identificar qual o modelo previsto para aquele caso concreto, qual seria o tipo 
ideal esperado para que aquele caso concreto pudesse estar adequado, pudesse fazer 
justiça às partes e, a partir desse standart, verificar se o caso concreto nele se 
enquadra, para daí extrair as conseqüências jurídicas exigidas. 
 

Vale dizer que o Código de Defesa do Consumidor está pautado na boa-fé objetiva e, 

“em relação à oferta82 e publicidade trouxe em seu texto uma série de normas que são 

expressões diretas da boa-fé objetiva, notadamente quanto aos seus deveres anexos.”83 

Assim sendo, o princípio da boa-fé objetiva “constitui o fundamento do direito de 

informação e dos demais deveres secundários ou laterais decorrentes da constituição de 

relações negociais, a saber: o dever de lealdade, o dever de cooperação mútua e a assistência 

técnica.”84 

Segundo Cláudia Lima Marques85, o princípio da boa-fé objetiva possui três funções 

básicas nesse novo paradigma contratual característico da nossa sociedade de consumo 

massificada, e, sobre tais funções, assim preleciona a autora: 

 
A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundende Funktion), seja 
como fonte de novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos 
deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de 
cooperação; seja como fonte de responsabilidade por ato ilícito (Vertrauenshaftung), 
ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por contrato. A segunda 
função é uma função limitadora (Schranken-bzw. Kontrollfunktion), reduzindo a 
liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e 
cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e 
libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta 
(pflichenbefreinde Vertrauensunstände). A terceira é a função interpretadora, pois a 
melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve 
ser a do princípio da boa-fé, o qual permite uma visão total e real do contrato sob 
exame. Boa-fé é cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas 
as relações sociais. 
 

No âmbito da publicidade, a boa-fé também deve estar presente, pois é esse o 

entendimento que se extrai do sistema do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os 
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deveres de transparência, de lealdade, de prestar informações corretas, dentre outros. E isso se 

deve ao fato de que a boa-fé deve estar presente não apenas quando da formação e execução 

dos contratos, mas, também, quando da aproximação (mesmo que extra ou pré-contratual) 

entre fornecedor e consumidor.86 

A boa-fé é, portanto, o princípio máximo orientador do CDC e terá significativa 

relevância quando da análise da responsabilidade civil das celebridades que participam da 

publicidade ilícita. 

 

2.2   Princípio da transparência 

 

O princípio da transparência está intimamente relacionado ao princípio da boa-fé e foi 

instituído pelo art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.87 

Transparência, segundo o dicionário Houaiss, é a qualidade daquilo que é transparente, 

ou seja, “que deixa passar a luz e ver nitidamente o que está por trás”.88 Dessa forma, numa 

relação de consumo, transparência significa “informação clara e correta sobre o produto a ser 

vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre 

fornecedor e consumidor, mesmo que na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos 

contratos de consumo”.89 

O direito à informação “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.”90 

Assim, como todo direito pressupõe um dever correspondente91, “temos o novo dever 

de informar imposto ao fornecedor pelo CDC. Este dever de informar concentra-se, 
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inicialmente, nas informações sobre as características do produto ou do serviço oferecido no 

mercado.”92 

Cláudia Lima Marques93, de maneira bastante elucidativa, expõe o seguinte sobre o 

tema: 

 
O dever de informar foi sendo desenvolvido na teoria contratual através da doutrina 
alemã do Nebenpflicht, isto é, da existência de deveres acessórios, deveres 
secundários ao da prestação contratual principal, deveres instrumentais ao bom 
desempenho da obrigação, deveres oriundos do princípio da boa-fé na relação 
contratual, deveres chamados anexos. O dever de informar passa a representar, no 
sistema do CDC, um verdadeiro dever essencial, dever básico (art. 6.°, inciso III) 
para a harmonia e transparência das relações de consumo. O dever de informar passa 
a ser natural na atividade de fomento ao consumo, na atividade de toda a cadeia de 
fornecedores, é verdadeiro ônus atribuído aos fornecedores, parceiros contratuais ou 
não do consumidor. 
 

O fato é que “sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma 

escolha livre.”94 Por tal motivo, o Código de Defesa do Consumidor erigiu o direito à 

informação à categoria de direito básico do consumidor (art. 6º, III95) e impõe ao fornecedor a 

obrigação, agora legal, de informar o consumidor, estabelecendo em seu art. 3196 quais os 

aspectos relevantes a serem devidamente informados. 

Dessarte, “a informação deve ser correta (verdadeira), clara (de fácil entendimento), 

precisa (sem prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em língua portuguesa.”97  

Por outro lado, o dever de informação previsto no art. 31 do Código de Defesa do 

Consumidor pode ser dividido em quatro categorias, quais sejam: “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).”98  
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Urge ressaltar, contudo, que o rol de informações mencionadas no referido art. 31 

possui caráter meramente exemplificativo.99 É o que se depreende da expressão “entre outros” 

que consta em seu texto. Assim sendo, “caberá ao fornecedor, conhecedor de seu produto ou 

serviço, informar sobre ‘outros’ dados que, no caso concreto, repute importantes.”100 

Recentemente, as fabricantes de televisão Sony, Panasonic, LG, Philips e Samsung 

foram penalizadas administrativamente pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) ao 

pagamento de multa de quase R$ 5 milhões por ausência de informação prévia, clara e 

ostensiva sobre distorções na imagem do produto.101 

Portanto, a imposição do dever de informação, que é reflexo do princípio da 

transparência, acabou por inverter os papéis tradicionais nas relações de consumo, de forma 

que o consumidor, que antes tinha que “atuar, informar-se, perguntar, conseguir 

conhecimentos técnicos ou informações suficientes para realizar um bom negócio, (...) passou 

para a confortável posição de detentor de um direito subjetivo à informação”.102 Assim, a 

regra do caveat emptor
103 dá lugar à regra do caveat vendictor

104, que impõe ao fornecedor o 

dever de informar.105 

No âmbito da publicidade, o princípio da transparência funciona como um freio para a 

divulgação de informação ou comunicação de caráter publicitário que se revele enganosa, até 

mesmo por omissão.106 

Assim, considerando que, além da função de persuasão, a publicidade também possui 

função informativa, deverá esta respeitar os novos parâmetros de veracidade.107 

                                                           
99

 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – 2. ed. rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 482 

100
 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e, op. cit., p. 246. 

101
 CINCO fabricantes de TV são multadas em R$ 4,7 milhões por propaganda enganosa. O Globo. Rio de 

Janeiro, p. 1-2. 02 abr. 2014. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cinco-
fabricantes-de-tv-sao-multadas-em-47-milhoes-por-propaganda-enganosa-12073724>. Acesso em: 01 maio 
2014. 
102

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 
contratuais. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 597 

103
 Tradução: tenha cuidado, comprador. (GOOGLE. Tradutor. Disponível em: <http://translate.google.com.br/>. 

Acesso em: 17 abr. 2014.) 
104

 Tradução: tenha cuidado, vendedor. (GOOGLE. Tradutor. Disponível em: <http://translate.google.com.br/>. 
Acesso em: 17 abr. 2014.) 
105

 MARQUES, Cláudia Lima, op. cit., pp. 596-597; NUNES, Luis Antônio Rizzatto, op. cit., p. 610. 
106

 Segundo o art. 37, § 1°, do CDC: “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.” 



30 

É claro que não há para o fornecedor o dever de informar por meio da publicidade, 

pois que isso importaria num alto custo. No entanto, sempre que o fornecedor fizer veicular 

uma oferta por meio de anúncio publicitário, com informações sobre características, preço, 

qualidade, dentre outras, do produto ou serviço, deverá fazê-lo em conformidade com os 

ditames do Código de Defesa do Consumidor, podendo o consumidor, inclusive, exigir o 

cumprimento forçado da obrigação, nos exatos termos em que foi divulgado no anúncio 

publicitário.108 

O princípio da transparência rege as relações de consumo desde a fase pré-contratual 

até a eventual conclusão do contrato. Ele não é apenas um elemento formal, e sim afeta a 

essência do negócio109, “pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do 

contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54) ou, se falha, representa a falha na qualidade do produto ou 

serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35).”110 

Portanto, “tal princípio concretiza a idéia de reequilíbrio de forças nas relações de 

consumo, em especial na conclusão de contratos de consumo, imposto pelo CDC como forma 

de alcançar a almejada justiça contratual.”111 

Cláudia Lima Marques112, de maneira bastante didática, assim resume o tema: 

 
Resumindo, como reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de 

informar o consumidor, seja através da oferta, clara e correta (leia-se aqui 
publicidade ou qualquer outra informação suficiente, art. 30) sobre as qualidades do 
produto e as condições do contrato, sob pena de o fornecedor responder pela falha da 
informação (art. 20), ou ser forçado a cumprir a oferta nos termos em que foi feita 
(art. 35); seja através do próprio texto do contrato, pois, pelo art. 46, o contrato deve 
ser redigido de maneira clara, em especial os contratos pré-elaborados 
unilateralmente (art. 54, § 3.°), devendo o fornecedor "dar oportunidade ao 
consumidor" conhecer o conteúdo das obrigações que assume, sob pena do contrato 
por decisão judicial não obrigar o consumidor, mesmo se devidamente formalizado. 
 

Os princípios da boa-fé e da transparência, considerando que estes funcionam como 

verdadeiros alicerces do sistema do Código de Defesa do Consumidor, influirão diretamente 
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no estudo dos princípios específicos que regem a publicidade, que serão analisados no 

capítulo subsequente.  

 

3   PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PUBLICIDADE 

 

Neste capítulo, serão analisados os princípios específicos em matéria publicitária, que 

a doutrina consumerista pátria extraiu do sistema do Código de Defesa de Consumidor. 

 

3.1   Princípio da liberdade 

 

A liberdade da atividade publicitária decorre do próprio texto constitucional, que 

estabelece os princípios da livre iniciativa (art. 170, caput e parágrafo único, da CRFB/88113), 

da livre concorrência (art. 170, IV, da CRFB/88114), bem como da liberdade de expressão 

(arts. 5º, IX115, e 220116, da CRFB/88). 

Dessa forma, a liberdade de fazer publicidade é protegida pela Constituição tanto na 

qualidade de atividade econômica quanto na qualidade de atividade intelectual, artística, 

comunicativa e informativa.117 

No entanto, conforme já foi dito anteriormente, a publicidade tem um caráter 

essencialmente econômico, sendo uma “conseqüência da Revolução Industrial e da formação 

dos chamados mercados de massa.”118 

O jornal, que foi o primeiro meio de comunicação de massa, foi a “primeira mídia a 

ser utilizada em larga escala pelos comerciantes, prestadores de serviços, produtores, enfim, 

todos os que precisavam colocar no mercado seus produtos”119. 
                                                           
113

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
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No período pós Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu um grande 

desenvolvimento industrial e modernização dos meios de comunicação, a publicidade 

consolidou-se como ferramenta fundamental para a dinâmica de mercado e para a competição 

entre agentes econômicos.120 

“No Brasil, só em 1808, com o surgimento do primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do 

Rio de Janeiro, e, nele, nossos primeiros anúncios, é que entramos na era publicitária.”121 Tais 

anúncios eram “publicados gratuitamente, desde que entregues às quartas-feiras à tarde”122. 

Vale dizer, ainda, que, no Brasil, no início do século XX, a atividade publicitária não 

era organizada da maneira que é atualmente. Assim, a “profissão” de publicitário era exercida 

por profissionais liberais, poetas, jornalistas, e, dentre os redatores, destacavam-se Olavo 

Bilac e Monteiro Lobato.123 

É verdade, então, que a atividade publicitária possui um caráter preponderantemente 

comercial. Entretanto, é inegável que a publicidade também é uma forma de atividade 

intelectual, artística, comunicativa e informativa.124 

Dessa maneira, considerando essas duas principais facetas da publicidade (expressiva 

e econômica), ela receberá uma dupla proteção do ordenamento jurídico pátrio, porquanto a 

Constituição de 1988 resguardará a liberdade da atividade publicitária em seus dois aspectos 

(atividade econômica e forma de expressão).125 

Urge ressaltar, contudo, que essa liberdade não é absoluta, afinal, não existe “liberdade 

fora ou acima da lei – o direito é o limite de toda liberdade.”126 A publicidade “tem seus 

limites em outros dispositivos da Carta Magna ou em leis infraconstitucionais por ela 

previstas, sempre com o objetivo de preservar a justiça social e a dignidade do ser 

humano.”127 
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A Constituição de 1988, por exemplo, estabelece algumas restrições à atividade 

publicitária, principalmente no que se refere à publicidade de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (art. 220, § 3º, II), bem como no que diz 

respeito à publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias 

(art. 220, § 4º). Além disso, a referida Constituição também “impôs expressamente o dever de 

compatibilização do exercício da livre iniciativa com os direitos dos consumidores (art. 170, 

V).”128 

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece limites à atuação 

publicitária quando proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva (art. 37). 

 

3.2   Princípio da vinculação 

 

O princípio da vinculação está previsto no art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor, que possui o seguinte texto: 

 
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. 
 

Assim, sempre que uma informação ou publicidade for suficientemente precisa, o seu 

cumprimento será obrigatório para o anunciante e a oferta integrará os termos do futuro 

contrato que vier a ser celebrado. Esse é o efeito vinculante. 

Há, no entanto, dois requisitos básicos que devem estar presentes para que o princípio 

da vinculação seja aplicável. Primeiramente, é preciso que a oferta ou publicidade seja 

exposta ao público.129 Em outras palavras, é preciso que ela chegue ao conhecimento do 

consumidor, pois inexistirá vinculação se não houver exposição.130 

O segundo requisito, por seu turno, é o de que a oferta (informação ou publicidade) 

deve ser suficientemente precisa, ou seja, com um mínimo de concisão.131 Dessa forma, os 

exageros ou hipérboles publicitárias (puffing) não obrigam o fornecedor. Expressões como “o 
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melhor sabor”, “o mais bonito” ou “o maravilhoso”, que não têm uma precisão mínima, não 

possuem força vinculante. 132 

Por outro lado, expressões como “o melhor preço da cidade” ou “a garantia mais 

completa do mercado” possuem uma precisão suficiente para vincular o anunciante, pois não 

é necessário que a oferta apresente precisão absoluta, basta apenas que ela seja 

suficientemente precisa.133  

Registre-se, oportunamente, que nem toda publicidade promove a divulgação de uma 

oferta. É o que ocorre, por exemplo, na publicidade institucional e no merchandising em 

situações que se verifique apenas a exposição do produto.134 

Da mesma maneira, nem toda oferta é veiculada por meio da publicidade. Na verdade, 

a simples exposição de um produto em vitrines de lojas, em prateleiras de supermercados, os 

rótulos de embalagens, a entrega de orçamento de produtos ou serviços ou até mesmo a 

exibição de produtos em máquinas automáticas (de café expresso, de refrigerantes, de 

salgadinhos, etc.), caracterizam-se como oferta.135 

No entanto, se a publicidade trouxer em seu bojo informações (sobre características, 

qualidade, preço, entre outros dados) suficientemente precisas sobre produto ou serviço, ela 

será, então, equiparada à oferta e passará a ser vinculante ao fornecedor (anunciante).136 

O princípio da vinculação serve, portanto, para proteger as legítimas expectativas dos 

consumidores criadas pela atividade do anunciante. Em outras palavras, tal princípio é um 

mecanismo útil à proteção daqueles que confiam na informação veiculada. 

Dessarte, caso o fornecedor de produtos ou serviços veicule uma oferta por meio de 

mensagem publicitária e, depois, recuse o seu cumprimento, o consumidor poderá, até 

mesmo, exigir judicialmente o cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta (art. 35, 

I, do CDC).  

 

3.3   Princípio da identificação 
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O princípio da identificação está previsto no art. 36 do Código de Defesa do 

Consumidor, que estabelece que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.” 

Da mesma maneira, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária dispõe, 

em seu art. 28, que “o anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua 

forma ou meio de veiculação.”137 

O princípio da identificação obrigatória da mensagem como publicitária deriva da 

ideia de que é necessário tornar consciente o consumidor (comprador potencial) de que ele é o 

alvo da mensagem publicitária patrocinada por um fornecedor cujo propósito é apenas vender-

lhe algum produto ou serviço.138 

Desse modo, “nos termos desse princípio, a identificação pelo consumidor de que está 

exposto a uma mensagem de caráter publicitário deve ocorrer sem esforço ou exigência de 

capacitação técnica e no momento de sua veiculação.”139  

Esse princípio tem por fim, então, “advertir o consumidor de que aquilo que ele está 

vendo ou ouvindo tem como objetivo convencê-lo das necessidades e conveniências na 

aquisição ou utilização de produtos ou serviços.”140  

Na verdade, o receptor da mensagem publicitária deve “saber que aquelas informações 

que lhe estão sendo passadas contêm uma enorme parcialidade de opinião, já que feitas pela 

pessoa que pretende vender o bem ou serviço.”141 

A existência de tal princípio justifica-se porque “a publicidade que não quer assumir 

sua qualidade é atividade que, de uma forma ou de outra, tenta enganar o consumidor. E o 

engano, mesmo o inocente, é repudiado pelo Código de Defesa do Consumidor.”142  
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Não é à toa que “muitas publicidades, veiculadas em revistas e na televisão, contêm 

aviso de que se trata de informe publicitário, a fim de que o público não confunda a 

publicidade com matéria jornalística.”143 

Contudo, ao analisar esse princípio, dúvidas surgem a respeito do merchandising 

editorial (ou tie-in), do teaser e também da chamada informação publicitária, pois que, nesses 

casos, nem sempre o conteúdo publicitário será facilmente identificado. 

Os comentários sobre esse assunto se encontram no capítulo 4, item 4.1, deste 

trabalho, que trata da publicidade clandestina. 

 

3.4   Princípio da lealdade 

 

O princípio da lealdade está presente no sistema do Código de Defesa do Consumidor 

e, de maneira sucinta, preconiza que a publicidade deve respeitar tanto o consumidor quanto a 

concorrência.144 

Esse princípio fundamenta-se na boa-fé objetiva e dele decorrem outros três 

subprincípios, quais sejam: o da transparência da fundamentação da publicidade, o da 

veracidade e o da não-enganosidade. 

O princípio da transparência da fundamentação está previsto no parágrafo único do art. 

36 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que “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.” 

Segundo, ainda, o art. 27, § 1º, do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária, “no anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem 

com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências 

fornecer as comprovações, quando solicitadas.” 

Dessa forma, sempre que o fornecedor anunciar seus produtos ou serviços, ressaltando 

as características e qualidades destes, deverá fazê-lo com base em elementos fáticos, técnicos 

e científicos, pois são esses elementos que sustentarão a veracidade da mensagem publicitária. 

Se um determinado colégio, por exemplo, anuncia que tem os melhores resultados no 

ENEM, deverá dispor de dados que demonstrem a veracidade dessa alegação. Da mesma 
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maneira, se um fornecedor de xampu anunciar que seu produto combate a queda de cabelo, 

deverá este, antes de veicular a mensagem publicitária, organizar dados técnicos e científicos 

que comprovem a eficiência do produto. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), ao analisar uma 

representação formulada por uma consumidora sobre a campanha publicitária “Danoninho 

para uma alimentação saudável” concluiu que o comercial era inadequado, pois induzia o 

consumidor a pensar que um pote do Danoninho (45g) tinha valor nutricional equivalente a 

um copo de leite quando, na realidade, equivalia a apenas meio copo de leite. Por esse motivo, 

recomendou-se a alteração da peça para adequar a comparação, bem como para eliminar a 

expressão "compra mais". Nesse caso, vale mencionar, não foi apresentado na defesa nenhum 

dado técnico que comprovasse a veracidade da publicidade, como tabela nutricional do 

produto.145 

Já em 2009, o CONAR, ao analisar representação oferecida pela Vivo em face do 

anúncio veiculado pela Claro, que informava que “80% dos clientes DDD 43 que solicitaram 

portabilidade escolheram mudar para a Claro”, recomendou a sustação da mensagem e 

aplicou penalidade de advertência ao anunciante, afirmando o relator que “não é possível 

admitir que um anunciante veicule um anúncio com um claim
146 tão claro e objetivo sem ter 

em seu poder dados que comprovem a afirmação.”147 

Como não há ninguém melhor que o fornecedor para provar a veracidade da 

publicidade, pois que é ele o detentor das informações técnicas, o art. 38 do Código de Defesa 

do Consumidor148 faz a inversão do ônus da prova (ope legis) em caso de demanda judicial. 

Urge mencionar que o dever de dar acesso a esses dados é do anunciante (fornecedor), 

mas a agência de publicidade, “como cautela, deve manter cópia da fundamentação do 

fornecedor, até para demonstrar sua não-responsabilidade em caso de publicidade 

enganosa.”149 
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Vale dizer, ainda, que “o descumprimento do princípio da transparência da 

fundamentação da mensagem publicitária, além da repercussão cível e administrativa, 

também tipifica ilícito penal”.150 151 

Os subprincípios da veracidade e da não-enganosidade, por seu turno, estão previstos 

no §1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor e serão mais bem analisados em 

capítulo posterior. 

No entanto, registre-se que esses princípios proibiram expressamente a publicidade 

enganosa, que é entendida como aquela apta a induzir o consumidor em erro,152 sendo este 

“erro” uma falsa noção da realidade formada na mente do consumidor em razão da 

publicidade.153 

Esse tipo de publicidade, por sua vez, é dividido em dois tipos: a publicidade 

enganosa por comissão, que ocorre quando o anunciante afirma algo inteira ou parcialmente 

falso sobre o seu produto ou serviço, e a publicidade enganosa por omissão que, por sua vez, 

ocorre quando o anunciante deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, 

induzindo o consumidor em erro.154 

Urge assinalar, contudo, que veracidade e não-enganosidade são termos que não se 

confundem, visto que uma publicidade pode não conter nenhuma informação falsa (e, 

portanto, ser veraz) e, ainda assim, ser considerada enganosa, por omitir informação 

importante.155 Assim, a publicidade falsa é apenas um tipo de publicidade enganosa. 

 

4   TIPOS DE PUBLICIDADE ILÍCITA 

 

4.1   Publicidade clandestina e publicidade subliminar 
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Publicidade clandestina é todo anúncio publicitário que não é facilmente identificado 

como tal pelos consumidores, conforme interpretação do art. 36 do CDC.156 

Em outras palavras, publicidade clandestina é aquela que viola o princípio da 

identificação obrigatória da mensagem como publicitária157, segundo o qual é necessário 

tornar consciente o consumidor (comprador potencial) de que ele é o alvo da mensagem 

publicitária patrocinada por um fornecedor cujo propósito é apenas vender-lhe algum produto 

ou serviço.158 

Desse modo, “nos termos desse princípio, a identificação pelo consumidor de que está 

exposto a uma mensagem de caráter publicitário deve ocorrer sem esforço ou exigência de 

capacitação técnica e no momento de sua veiculação.”159  

A publicidade ilícita, então, não é apenas aquela que incorre em enganosidade ou 

abusividade. Na verdade, a publicidade clandestina, ou seja, aquela que não é facilmente 

identificada como tal pelos consumidores, também será ilícita e, portanto, vedada pelo Código 

de Defesa do Consumidor. 

Não obstante o fato de o Código de Defesa do Consumidor vedar a publicidade 

clandestina, sabe-se da existência de algumas ferramentas de publicidade cujo conteúdo nem 

sempre será facilmente identificado como tal. São eles: o merchandising editorial (ou tie-in), 

o teaser e também a chamada informação publicitária. 

O merchandising editorial (ou tie-in) ocorre quando produtos, marcas, empresas e 

serviços são exibidos, citados, consumidos ou utilizados em filmes de longa-metragem (para 

cinema ou TV), telenovelas, programas de televisão, revistas, jornais, livros ou qualquer outro 

meio de comunicação, por encomenda e mediante pagamento feito pelo anunciante.160 É o que 

se verifica quando aparece, por exemplo, numa telenovela, um ator dirigindo um automóvel 

de certa marca ou utilizando os serviços de determinado banco. 

Paulo Guimarães cita, em seu livro, o exemplo da publicidade dos residenciais 

Aphaville feitas na telenovela Por Amor, da Rede Globo, em que um personagem, arquiteto 

bem-sucedido, representado por Antônio Fagundes, elogiava aquele tipo de “condomínio 
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horizontal”, numa época em que residenciais idênticos estavam sendo lançados em outras 

cidades do Brasil.161 

O merchandising, então, nem sempre será fácil e imediatamente identificado como 

mensagem publicitária, e é nesse ponto que surge a polêmica. 

Já que o merchandising normalmente integra-se e camufla-se no contexto em que se 

desenvolve o enredo, a sua mensagem publicitária fica difícil de ser identificada. Na verdade, 

a lógica do merchandising está exatamente na sua sutileza, pois uma publicidade mais 

ostensiva poderia até mesmo prejudicar a cena e quebrar a sequência de fatos. Seria, então, 

inviável que uma empresa tivesse a sua marca associada a uma cena desagradável. 

Com efeito, essa ferramenta de comunicação não deveria ser permitida, pois contraria 

aquilo que o Código de Defesa do Consumidor determina em relação à publicidade.  

Alguns doutrinadores, no entanto, sugerem, para a compatibilização do merchandising 

com o CDC, a utilização de créditos de apresentação do filme ou da telenovela, a fim de 

informar aos consumidores que os produtos ou serviços não aparecerão por acaso, mas sim 

porque se trata de uma publicidade.162 É essa solução que permite a utilização do 

merchandising. 

No entanto, tal solução se mostra inadequada no que se refere a telenovelas e filmes, 

porque é possível, no momento em que os créditos são exibidos, que o telespectador ainda não 

tenha ligado a televisão ou não tenha sintonizado a emissora. Não se deve olvidar, também, 

que o uso do controle remoto mudou o hábito de muitos telespectadores, fazendo com que 

estes assistam a fragmentos dos programas devido à constante mudança de canal (efeito 

zapping). É possível, então, que justamente nesse fragmento seja veiculado um 

merchandising.163 

Dessa forma, considerando essa realidade, Paulo Guimarães sugere, como solução 

para esse problema, que, no momento efetivo do merchandising, surja uma legenda com o 

termo “publicidade”.164 

Ainda no contexto do estudo da publicidade clandestina, é imprescindível analisar a 

técnica publicitária denominada teaser. 
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O teaser é uma peça publicitária cujo objetivo é preparar o mercado de consumo para 

uma campanha publicitária que, em regra, é exibida no lançamento do novo produto ou 

serviço. Por esse motivo, o teaser também é conhecido como “anúncio do anúncio”, pois 

objetiva criar um clima de expectativa, suspense, curiosidade e mistério sobre o produto ou 

serviço que ainda será anunciado. 

Segundo o art. 9º, § 2º, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, “o 

‘teaser’, assim entendida a mensagem que visa a criar expectativa ou curiosidade no público, 

poderá prescindir da identificação do anunciante, do produto ou do serviço.” 

O uso do teaser, na verdade, é bastante comum e não viola, a priori, o princípio da 

identificação, pois que o seu conteúdo é necessariamente esclarecido em ulterior campanha 

publicitária. Leve-se em consideração também que, por se tratar de um pré-anúncio, sua 

finalidade não é ainda vender, mas sim despertar curiosidade e expectativa.165 

A informação publicitária (ou publieditorial), por sua vez, é a publicidade “feita com 

características editoriais, com formato bastante semelhante ao contexto do veículo onde é 

inserida e geralmente identificada de modo bem discreto.”166 Nesse caso, o anúncio é 

veiculado em forma de reportagem e, por esse motivo, nele deve constar, de forma clara, a 

identificação como publicidade.167 

Consoante o art. 30 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, “a peça 

jornalística sob a forma de reportagem, artigo, nota, texto-legenda ou qualquer outra que se 

veicule mediante pagamento, deve ser apropriadamente identificada para que se distinga das 

matérias editoriais e não confunda o Consumidor.” 

É bastante comum a utilização da expressão “informe publicitário” para a identificação 

dessa modalidade de mensagem publicitária. No entanto, Paulo Guimarães acredita que essa 

expressão não permite a fácil identificação como publicidade e aponta como melhor solução 

aquela dada pela antiga Lei da Imprensa portuguesa, que determinava a inclusão do termo 

“publicidade” em caixa alta.168 
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Por fim, deve-se mencionar a publicidade subliminar, que, segundo o Código da 

Publicidade português, é “a publicidade que, mediante o recurso a qualquer técnica, possa 

provocar no destinatário percepções sensoriais de que ele não chegue a tomar consciência.”169 

Assim, esse tipo de publicidade, ao invés exercer seu poder de persuasão no estado 

consciente da mente, atua diretamente no estado subconsciente (ou inconsciente), 

influenciando o comportamento dos destinatários da mensagem subliminar. Este efeito 

subliminar pode ser obtido com a inserção de um quadro (frame) dentro das 24 imagens que 

se sucedem durante um segundo na exibição de um filme.170 Este frame que contém a 

mensagem subliminar tem a curtíssima duração de 0,0417 segundos, sendo imperceptível ao 

consciente.  

O exemplo mais comum é o que se refere a uma experiência feita nos Estados Unidos, 

em 1957, no qual uma plateia de um cinema foi induzida ao consumo de Coca-Cola (drink 

coke) e de pipoca (eat popcorn) mediante a inserção de mensagens de estímulo na fita em 

exibição. Outro caso ocorreu na França, em 1987, quando o canal de televisão Antena 2 

incluiu no número 2 de sua sigla várias imagens imperceptíveis a olho nu, dez das quais eram 

exatamente do Presidente da República.171 

A revista Superinteressante menciona, em matéria sobre o assunto, uma experiência na 

qual 50 lojas de departamentos e supermercados dos EUA começaram a executar músicas que 

continham uma mensagem subliminar: “Eu sou honesto, e não vou roubar". Essa frase era 

repetida muito depressa e de forma completamente inaudível, 150 vezes por minuto, fazendo 

com que a quantidade de furtos caísse 37%. Um teste similar, mas com mensagens do tipo 

"comprar é bom", aumentou as vendas em aproximadamente 15%.172 

Em 2002, insta registrar, a MTV foi acusada, em ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público de São Paulo, de exibir, numa vinheta, cenas de sexo de forma subliminar, 

em frames que só eram perceptíveis se o vídeo fosse executado em câmera lenta. Tal caso, no 
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entanto, terminou com um acordo judicial, em que a MTV se comprometeu a promover uma 

campanha educacional voltada para jovens.173 

A proibição da publicidade subliminar não está explicitamente prevista no Código de 

Defesa do Consumidor, mas a vedação desse tipo de mensagem publicitária decorre dos 

princípios da boa-fé, da transparência e da identificação, que já foram abordados neste 

trabalho. 

 

4.2   Publicidade enganosa 

 

Consagrando os princípios da veracidade e da não-enganosidade, o CDC proibiu 

expressamente a publicidade enganosa, que é entendida como aquela apta a induzir o 

consumidor em erro,174 sendo este “erro” uma falsa noção da realidade formada na mente do 

consumidor em razão da publicidade.175 

A publicidade enganosa é tratada nos §§ 1º e 3º do art. 37 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim dispõem: 

 
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.  
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 
outros dados sobre produtos e serviços. (...) § 3° Para os efeitos deste código, a 
publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial 
do produto ou serviço. 
 

Como se percebe, o CDC proibiu a publicidade enganosa de maneira bastante ampla e 

flexível, alcançando, inclusive, outras práticas mercadológicas que possam induzir o 

consumidor em erro. E aqui urge lembrar que a publicidade é apenas uma das diversas 

ferramentas do marketing. Por esse motivo, as promoções de venda também podem ser 

enganosas.176 

O Código de Defesa do Consumidor objetiva, com a proibição da publicidade 

enganosa, não apenas proteger o consumidor em suas decisões, mas também manter a 
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sanidade do próprio mercado177, uma vez que a utilização de publicidade enganosa pode até 

mesmo fomentar a concorrência desleal entre as empresas. 

No sistema do CDC, para a configuração da enganosidade da publicidade, “não se 

exige prova de enganosidade real, bastando a mera enganosidade potencial (‘capacidade de 

indução ao erro’)”.178 Dessa forma, será inexigível que o consumidor tenha sido efetivamente 

enganado179, pois a aferição da enganosidade da publicidade é realizada em abstrato.180 

Para a aferição da enganosidade, também pouco importa a boa-fé subjetiva ou má-fé 

do fornecedor, ou seja, pouco interessa o estado psicológico, a intenção ou a íntima convicção 

do anunciante (fornecedor). Lembremos que o Código de Defesa do Consumidor está pautado 

na boa-fé objetiva e, portanto, o que importa é verificar se a publicidade foi veiculada de 

acordo com os padrões de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima 

confiança do consumidor (receptor da mensagem publicitária).181 

Aqui cumpre dizer que a publicidade enganosa é dividida em dois tipos: a publicidade 

enganosa por comissão, que ocorre quando o anunciante afirma algo inteira ou parcialmente 

falso sobre o seu produto ou serviço, e a publicidade enganosa por omissão que, por sua vez, 

ocorre quando o anunciante deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, 

induzindo o consumidor em erro.182 

Dessa forma, é possível que uma publicidade não tenha nenhuma informação falsa (e, 

portanto, seja veraz) e, ainda assim, seja considerada enganosa, por omitir informação 

importante, induzindo em erro o consumidor.183 

Com efeito, muitas são as formas de enganar o consumidor, uma vez que, no meio 

publicitário, não há limite para a criatividade. Usa-se, então, “de impacto visual para iludir, de 

frases de efeito para esconder, de afirmações parcialmente verdadeiras para enganar.”184 
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Nesse contexto, é muito comum a utilização de “chamarizes” para atrair o consumidor. 

Rizzatto Nunes cita o exemplo em que se ouve “no rádio o seguinte anúncio: ‘Os primeiros 

dez ouvintes que ligarem terão desconto de 50% na compra de tal produto, ou farão o curso 

gratuitamente etc.’ Quando o consumidor liga, ainda que seja logo em seguida, recebe a 

resposta de que é o décimo primeiro a ligar.”185  

Outro exemplo seria o da loja especializada em ótica que anuncia uma promoção na 

qual a idade do comprador corresponderá ao seu desconto na aquisição de armação para 

óculos e, ao chegar à loja, a pessoa toma conhecimento de que a referida promoção só é válida 

para determinada marca de armação, frustrando a legítima expectativa do consumidor. 

Na verdade, nesses casos, o “chamariz” é “uma maneira enganosa de atrair o 

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

comprando algo. Muitas vezes, bem constrangido.”186 

A publicidade ambígua, isto é, aquela que admite interpretações diversas, também é 

uma maneira de enganar o consumidor. Nesse caso, basta que apenas um dos sentidos da 

publicidade seja enganoso para que o anúncio, como um todo, seja considerado enganoso.187 

O uso de marcas famosas para atrair consumidores a produtos não relacionados a tais 

marcas também é uma forma de induzir o consumidor em erro.188 O exemplo típico é o da 

veiculação de publicidade, no site da Nestlé, da bebida Alpino Fast, que, na verdade, não 

continha chocolate Alpino em sua composição. Por esse motivo, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da divulgação de publicidade do 

referido produto.189 

Recentemente, a empresa TelexFree foi multada em R$ 5,59 milhões pela Secretaria 

Nacional do Consumidor (Senacon) por violar direitos do consumidor, inclusive no que diz 
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respeito à veiculação de publicidade enganosa, uma vez que seus divulgadores publicavam 

anúncios na internet prometendo lucros rápidos e fáceis, induzindo o consumidor em erro.190 

No que se refere ao exagero publicitário (puffing), este não isentará o fornecedor de 

responsabilidade caso preste-se para induzir o consumidor em erro.191 Expressões como “o 

melhor sabor”, “o mais bonito” ou “o mais acolhedor”, que não têm uma precisão objetiva 

mínima, dependem de uma avaliação subjetiva de cada consumidor, ficando praticamente 

impossível averiguar a enganosidade do anúncio, afinal, gosto é algo difícil de discutir.192 

Por outro lado, expressões como “o melhor preço da cidade”, “a garantia mais 

completa do mercado” ou “a pilha que mais dura” podem ser mensuradas objetivamente, pois 

possuem uma precisão mínima. Nesse caso, se o puffing não corresponder à realidade, será 

considerado enganoso.193 

Paulo Guimarães194, em sua obra, traz o seguinte exemplo de exagero publicitário: 

 
Trata-se de comercial veiculado na Alemanha, em que tratores participavam de um 
jogo de futebol cuja bola era uma mala de viagem. Segundo consta, os tratores 
arremessavam a mala de um lado ao outro do campo, e, constantemente, passavam 
suas esteiras sobre ela, sem que o bem sofresse qualquer dano. Visava assim a 
publicidade, de forma exagerada, a mostrar a durabilidade daquela mala. Sob 
julgamento, e segundo consta, o Tribunal alemão teria decidido que a publicidade 
não era enganosa, já que hilária. 
 

Não obstante, se o puffing trouxer eventual promessa de qualidade do produto ou 

serviço (durabilidade da mala, conforme exemplo supra) e, na prática, verifique-se que tal 

qualidade inexiste, teremos, então, uma publicidade enganosa. 

A publicidade enganosa por omissão, por fim, é aquela que deixa de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço. Dado essencial, cumpre dizer, é aquela informação que 

tem o poder de influenciar o consumidor na sua decisão de comprar e, portanto, deve ser dita 

na publicidade.195 Esse tipo de informação, quando omitida, normalmente provoca sentimento 
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de frustração no consumidor quando este se dispõe a comprar o produto ou serviço e descobre 

o dado que não foi divulgado na publicidade. 

Um exemplo bastante comum de enganosidade por omissão é aquele que se verifica 

quando o fornecedor (anunciante) faz veicular publicidade na qual as informações relevantes 

são escritas em letrinhas miúdas, violando os deveres básicos de boa-fé e transparência e 

causando sentimento de frustração nos consumidores. 

Também será considerado dado essencial tudo aquilo que a lei determinar que o 

anúncio deva informar. Como exemplo, temos a publicidade de medicamentos, que deve 

conter advertência indicando que “a persistirem os sintomas, o médico deverá ser 

consultado.”196 

Deve-se dizer, contudo, que a norma não objetiva obrigar o fornecedor a informar o 

consumidor de todos os dados do produto ou serviço, “mas sim daqueles necessários quanto à 

fruição e risco ou que, se tivesse o consumidor tomado conhecimento previamente, poderiam 

conduzi-lo a não adquirir o bem, ou, pelo menos, a contratar de forma diferente.”197 Por esse 

motivo, “tudo aquilo que, apesar de ser essencial, já faz parte do conhecimento regular do 

consumidor não tem necessidade de ser mencionado.”198 

Não se deve negar que quase toda publicidade contém uma enorme parcialidade de 

opinião, já que sua finalidade precípua é a venda do produto ou serviço. Entretanto, conforme 

já foi dito anteriormente, a atividade publicitária é protegida pelo ordenamento jurídico pátrio 

e tem sua liberdade resguardada, mas tal liberdade deve respeitar os limites impostos pela 

Constituição e pela legislação infraconstitucional.  

Assim, toda publicidade que for apta a induzir o consumidor em erro estará violando 

tal limite, pois a publicidade enganosa fere os princípios básicos da boa-fé, da transparência e 

da lealdade. 

 

4.3   Publicidade abusiva 
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A proibição da publicidade abusiva decorre do princípio da não-abusividade da 

publicidade, inserido no § 2º do art. 37 do CDC199, em elenco não exaustivo 

(exemplificativo). 

Conforme os ensinamentos de Benjamin200: 

 
O art. 37, § 2º, elenca, em lista exemplificativa, algumas modalidades de publicidade 
abusiva. Em todas elas observa-se ofensa a valores da sociedade: o respeito à 
criança, ao meio ambiente, aos deficientes de informação (conceito que não se 
confunde com deficiência mental), à segurança e à sensibilidade do consumidor. 
Veja-se que as diversas modalidades de publicidade abusiva, ao contrário da 
publicidade enganosa, não atacam o bolso do consumidor, isto é, não têm, 
necessariamente, o condão de causar-lhe prejuízo econômico. 
 

De maneira mais simples e didática, Garcia201 leciona que publicidade abusiva “é 

aquela que fere a vulnerabilidade do consumidor, podendo ser até mesmo veraz, mas que, 

pelos seus elementos ou circunstâncias, ofendem valores básicos de toda a sociedade.” 

Também será abusiva a publicidade que for capaz de induzir o consumidor a 

determinar-se de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, pois que violará o 

princípio da inofensividade da publicidade (subprincípio que deriva do princípio da não-

abusividade).202 

Em poucas palavras, “abusiva seria, assim, a publicidade que ofende a ordem pública, 

ou não é ética ou é opressiva ou inescrupulosa.”203 

Para ilustrar o assunto, mencione-se o exemplo da “Mãe Dinah” cujo anúncio 

ressaltava a qualidade de seus serviços com amuletos e talismãs, que supostamente seriam 

capazes de resolver os problemas pessoais e econômicos do consumidor. Nesse caso, a 

publicidade seria abusiva por explorar a superstição.204 

No âmbito do estudo da publicidade abusiva, dúvidas surgem no que diz respeito à 

publicidade dirigida ao público infantil.  
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Segundo o meu entendimento, a publicidade dirigida ao público infantil está vedada 

pelo ordenamento jurídico pátrio. E a razão é que as crianças não têm a capacidade de 

julgamento totalmente formada e, por isso, não podem discernir claramente o que é 

informação e o que é publicidade. Dessa forma, a publicidade destinada ao público infantil 

inevitavelmente violará o princípio da identificação obrigatória da mensagem como 

publicitária205, porquanto a criança será incapaz de entender que aquele anúncio publicitário 

contém uma enorme carga de parcialidade de opinião e função eminentemente persuasiva. 

Além do mais, mesmo que não seja a criança a efetiva compradora do produto ou 

serviço (já que normalmente quem assume esse papel são os pais), não se deve olvidar que ela 

equipara-se aos consumidores, pois que está exposta à publicidade (art. 29 do CDC206).  

Sobre esse assunto, Benjamin207 expõe que: 

 
[..] tal modalidade publicitária não pode exortar diretamente a criança a comprar um 
produto ou serviço; não deve encorajar a criança a persuadir seus pais ou qualquer 
outro adulto a adquirir produtos ou serviços; não pode explorar a confiança especial 
que a criança tem em seus pais, professores etc.; as crianças que aparecem em 
anúncios não podem se comportar de modo inconsistente com o comportamento 
natural de outras da mesma idade. 
 

Não obstante, é difícil imaginar uma publicidade dirigida ao público infantil que não 

estimule a criança a comprar o produto ou serviço. Conforme já foi dito no 1º capítulo deste 

trabalho, a finalidade primordial da publicidade é conseguir despertar o interesse de aquisição, 

no público consumidor, daquilo que está sendo anunciado. E a consequência lógica disso é 

que a criança, induzida pela publicidade, exorte seus pais (muitas vezes mediante birra) a 

comprar o produto. 

Ademais, no que diz respeito à utilização de celebridades nos anúncios destinados ao 

público infantil, Noemi Momberger208 assevera o seguinte: 

 
Elas tendem a aceitar prontamente as alegações e apelos de produtos caros, 
especialmente aqueles anunciados por personagens e atores de quem gostam e nos 
quais confiam. [...] As crianças não identificam a publicidade como tal, e como são 
leais, confiam nos apelos de seus personagens e atores preferidos de programas 
infantis, portanto, suscetíveis de serem influenciadas pelos comerciais. 
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 Sobre esse princípio, vide capítulo 3, item 3.3, deste trabalho. 
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 “Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 
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Consoante as palavras de umas das mais conhecidas publicitárias do País, “as maiores 

vítimas da propaganda antiética são as crianças, porque elas ainda acreditam no que se fala 

em propaganda”.209 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão 

vinculado administrativamente à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR), recentemente, editou a resolução nº 163/2014, que estabelece como abusiva a 

publicidade ou comunicação mercadológica direcionada à criança, com a intenção de 

persuadi-la para o consumo de produtos ou serviços, utilizando-se, dentre outros aspectos, de 

linguagem infantil, efeitos especiais, excesso de cores, trilhas sonoras infantis, personagens ou 

apresentadores infantis, etc.210 

Um famoso exemplo de publicidade abusiva dirigida ao público infantil é o comercial 

de televisão das tesouras Mickey e Minnie, no qual uma criança apresentava a “tesourinha” 

escolar e dizia repetidas vezes: “eu tenho, você não tem”. Essa publicidade, além de se 

aproveitar da deficiência de julgamento e experiência da criança, ainda fomentava o 

sentimento de inveja, o que é um absurdo. 

Da mesma maneira, são exemplos de publicidade abusiva os comerciais apresentados 

pela Xuxa, intitulados “Greve de Fome 1”, “Greve de Fome 2” e “Greve de Fome 3”. Tais 

comerciais sugeriam algumas posturas que as crianças deveriam adotar para conseguir ganhar 

o produto de seus pais. Um dos conselhos era: “não faça malcriações em casa: deixe para 

fazer na escola, pois o pessoal de casa não está vendo”. Por fim, uma menininha diz que, se o 

presente não for dado, dever-se-á recorrer à greve de fome.211 

Protagonizando outra publicidade abusiva, que foi assim considerada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo212, Xuxa induzia as crianças a adotarem o seu comportamento, 

destruindo seu tênis usado, para adquirirem o “tênis da Xuxa”.  
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Obviamente, não é meu objetivo esgotar este tema tão amplo. No entanto, registre-se, 

por fim, que a publicidade abusiva, além de constituir um ilícito civil, também está tipificada 

no Código de Defesa do Consumidor como ilícito penal.213 

 

5   RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Embora o Código de Defesa do Consumidor só tenha tratado expressamente da 

responsabilidade civil em relação aos defeitos e aos vícios nos produtos e serviços214, “esse 

instituto se aplica a todas as demais situações existentes, tanto por infração contratual quanto 

extracontratual.”215 

O vocábulo responsabilidade deriva do latim respondere e significa a obrigação pela 

qual alguém tem de responder devido às consequências jurídicas de suas ações (ou das ações 

de outrem).216 

A teoria da responsabilidade civil funda-se no preceito básico do álterum non láedere 

(não prejudicar o outro)217
, que é o limite objetivo da liberdade individual em uma sociedade 

civilizada.218 

Com efeito, ao “escolher as vias pelas quais atua na sociedade, o homem assume os 

ônus correspondentes, apresentando-se a noção de responsabilidade como corolário de sua 

condição de ser inteligente e livre.”219 Assim sendo, se o ser humano, ao utilizar-se da sua 

liberdade, invade e lesiona injustamente a esfera de direitos de outrem, “cabe-lhe sofrer os 

ônus relativos, a fim de que se possa recompor a posição do lesado, ou mitigar-lhe os efeitos 
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do dano, ao mesmo tempo em que se faça sentir ao lesante o peso da resposta compatível 

prevista na ordem jurídica.”220 

Essa ideia de que aquele que espontaneamente pratica uma conduta (comissiva ou 

omissiva) deve suportar as respectivas consequências trata-se, na verdade, “de uma regra 

elementar de equilíbrio social, na qual se resume, em verdade, o problema da 

responsabilidade. Vê-se, portanto, que a responsabilidade é um fenômeno social.”221 

Nesse sentido, cumpre mencionar a lição de Carlos Alberto Bittar222: 

 
Havendo dano, produzido injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de 
reparação, como imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua 
própria existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente 
personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas no circuito de bens ou de 
valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, exigindo, em 
contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do 
equilíbrio rompido. 

 

Da mesma maneira, pondera José Antônio Nogueira que o problema da 

responsabilidade é o próprio problema do direito, dado que “todo o direito assenta na ideia da 

ação, seguida da reação, de restabelecimento de uma harmonia quebrada”223 

Por esse motivo, “impõem-se sanções àqueles que se desvirtuam da razão de harmonia 

e equilíbrio que se preza em uma sociedade axiologicamente saudável, ao que se destaca, no 

âmbito civilista, a importância do estudo da responsabilidade civil”.224
 

Dessa forma, a responsabilidade civil possui função sancionatória225 patrimonial e 

deriva de um dever de ação ou de abstenção (legal ou contratual) que foi descumprido, 

gerando uma relação jurídica entre lesado (sujeito ativo) e lesante (sujeito passivo), que tem 

como objeto a reparação (indenização) de um dano juridicamente reconhecido. 
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Insta mencionar, contudo, que obrigação e responsabilidade não se confundem. Na 

realidade, a responsabilidade só surge quando o devedor não cumpre espontaneamente a 

obrigação. Assim, responsabilidade é a consequência jurídica patrimonial (dever jurídico 

sucessivo) do descumprimento da relação obrigacional (dever jurídico originário).226 

No âmbito do Direito do Consumidor, o fornecedor (anunciante) possui o dever legal 

(obrigação) de não veicular publicidade clandestina, enganosa ou abusiva. Dessa maneira, 

caso referido dever seja descumprido, surgirá a responsabilidade. 

Vale dizer que, para a configuração da responsabilidade, três elementos (pressupostos 

existenciais) devem estar presentes. São eles: o fato gerador, que é a conduta ou abstenção 

ilícita; o dano (ou resultado danoso), que é o prejuízo sofrido em relação a qualquer bem 

jurídico (patrimônio, honra, corpo, vida, saúde, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição, 

etc.); e o nexo de causalidade, que é o liame que vincula a conduta (comissiva ou omissiva) 

do agente ao resultado danoso, ou seja, é a relação de causa e efeito entre a ação ou abstenção 

do agente e o dano verificado.227 228 

Além disso, a responsabilidade civil está originalmente fundada nos conceitos de 

ilícito (antijuridicidade), que é qualquer conduta praticada em desacordo com o ordenamento 

jurídico, e de culpa (lato sensu), que é a inobservância a um dever de atenção, cuidado, 

cautela e diligência (negligência, imprudência ou imperícia).229 230 

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor, atento aos novos rumos da 

responsabilidade civil, consagrou a responsabilidade objetiva (que descarta a verificação do 

elemento culpa) do fornecedor, principalmente devido à massificação das relações de 

consumo.231 

Com efeito, a perquirição de culpa, sem dúvida, seria fator obstativo da efetiva tutela 

dos direitos do consumidor, pois que seria demasiadamente difícil, senão impossível, que o 

consumidor vulnerável comprovasse a culpa do fornecedor. Por esse motivo, adotou-se a 

teoria do risco do empreendimento, que “requer apenas a comprovação do nexo causal entre a 
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ação ou omissão do agente (veiculação de comunicação publicitária ilícita) e o dano gerado, 

ainda que em sua potencialidade.”232 

Assim sendo, no âmbito do CDC233, somente os profissionais liberais serão 

responsabilizados mediante verificação de culpa (responsabilidade civil subjetiva) pelos danos 

causados aos consumidores. 

Superada, então, essa parte introdutória, passemos à análise da responsabilidade civil 

dos agentes que participam da publicidade ilícita. 

 

5.1   Responsabilidade civil do anunciante 

 

Quanto ao anunciante (fornecedor de bens e serviços), a doutrina praticamente não 

diverge quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pela veiculação da 

publicidade ilícita, porquanto é ele que tira proveito econômico direto da publicidade234, que é 

divulgada exatamente para otimizar a venda de seus produtos ou serviços. 

Além do mais, “é certo que a publicidade não é veiculada sem a aprovação do 

anunciante, e portanto a sua responsabilidade pela abusividade inserida na peça criada pela 

agência é sempre certa”,235 exceto “se provar o caso fortuito, isto é, que uma situação externa 

à sua vontade, aos seus auxiliares (agência, publicitário contratado etc.), imprevisível e 

irresistível, tornou a publicidade enganosa.”236 

Segundo Roberto Lisboa, a responsabilidade do anunciante decorre também do 

“princípio da vinculação
237 do fornecedor à oferta e à publicidade, que passa a integrar o 

conteúdo de eventual contrato que venha a ser celebrado (art. 30 da Lei n. 8.078/90).”238 
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Vale dizer que, segundo o posicionamento doutrinário de Fábio Ulhoa Coelho239, 

somente o anunciante (fornecedor) pode ser responsabilizado pelos danos, materiais e morais, 

decorrentes da veiculação da publicidade ilícita. Segundo o referido doutrinador: 

 
Nesse contexto, a agência de propaganda não tem responsabilidade civil ou 
administrativa pela concepção, produção ou intermediação na veiculação de 
publicidade enganosa ou abusiva pertinente a fornecimento alheio. As repercussões, 
em nível civil e administrativo, envolvem unicamente o empresário anunciante. Ele 
é quem define os objetivos e alguns dos contornos básicos da publicidade, ao 
elaborar o briefing

240, e, em última instância, aprova a proposta de campanha e os 
filmes, anúncios e peças publicitárias correspondentes. Nada é feito pela agência de 
propaganda sem o conhecimento, a orientação e a aprovação do anunciante, que por 
tudo assume integral responsabilidade. Por essa razão, o Código de Defesa do 
Consumidor não prevê qualquer responsabilidade da agência, no tocante à 
indenização por perdas e danos e à produção e veiculação de anúncio corretivo, 
quando a publicidade de seu contratante é considerada enganosa ou abusiva. [...] O 
veículo também não responde civil ou administrativamente pela transmissão de 
mensagem publicitária alheia julgada enganosa ou abusiva, uma vez que não exerce 
e não pode exercer qualquer controle sobre o respectivo conteúdo. O seu dever 
resume-se a informar a identificação do anunciante a quem demonstre ter legítimo 
interesse em sabê-lo. 
 

Um dos principais argumentos que sustentam essa posição decorre exatamente da 

interpretação do art. 38 do CDC, que determina que “o ônus da prova da veracidade e 

correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”, e o 

patrocinador da publicidade é justamente o anunciante (fornecedor).241 

No julgamento do Recurso Especial nº 604.172/SP242, o Superior Tribunal de Justiça, 

acolhendo essa interpretação, entendeu que os veículos de comunicação não podem ser 

responsabilizados pelo conteúdo das publicações que não são de sua autoria. Segundo o voto 

do Ministro Humberto Gomes de Barros: 

 
O CDC foi concebido para regular a relação de consumo estabelecida entre aqueles 
que se enquadrem como consumidores (Art. 2º e par. único) e fornecedores (Art. 3º). 
Assim, é que o Código, especialmente nos capítulos da oferta e publicidade, impõe 
deveres ao fornecedor-anunciante (Art. 3º) e não aos veículos de comunicação, 
propaganda e anúncios. Então, os deveres impostos nos capítulos da oferta e 
publicidade somente atingem os veículos de propaganda, comunicação e anúncios 
quando estejam na condição de fornecedores. O Art. 38 do Código protecionista diz 
que "os ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação 
publicitária cabe a quem as patrocina." Portanto, o Art. 38 exclui a responsabilidade 
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dos veículos de comunicação por eventual publicidade enganosa ou abusiva, pois o 
ônus de provar a veracidade e correção (ausência de abusividade) é do fornecedor-
anunciante, que patrocina a propaganda ou anúncio, tanto que o Art. 36 impõe que 
mantenham, em próprio poder, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem para informação dos legítimos interessados. 
 

Não obstante, também há posicionamentos doutrinários segundo os quais os demais 

agentes que participam da publicidade (agência de publicidade, veículos de comunicação e 

celebridades) seriam passíveis de responsabilização pelos danos causados pela publicidade 

ilícita, e esse tema será explanado nos tópicos seguintes. 

 

5.2   Responsabilidade civil da agência de publicidade 

 

A questão da responsabilidade civil da agência de publicidade é controvertida, 

havendo, inclusive, três correntes doutrinárias sobre o tema. 

A primeira delas, encabeçada por Fábio Ulhoa Coelho, Cláudia Lima Marques e 

Sérgio Cavalieri Filho, defende que o Código de Defesa do Consumidor não prevê qualquer 

responsabilidade da agência publicitária pela veiculação de publicidade ilícita. Nesse caso, o 

referido Código apenas responsabilizaria o fornecedor (anunciante), que se beneficia com a 

publicidade.243 

Não obstante, Fábio Ulhoa244 entende ser cabível a responsabilização civil da agência 

publicitária em regresso, em virtude de inexecução de contrato. Em suas palavras: 

 
Para alguns doutrinadores, se houver culpa ou dolo da agência, no desenvolvimento 
de seu trabalho, pode ela ser responsabilizada civilmente (Benjamin, 1991:214). 
Entendo, contudo, que somente seria cabível tal responsabilização em regresso, 
perante o anunciante condenado e, ainda assim, em virtude de inexecução de 
contrato. Ou seja, para ter direito de ser ressarcido, o empresário deve provar que a 
agência de propaganda deixou de atender às suas orientações específicas, ou ao 
deliberado em reuniões mantidas com ela, e que, em decorrência de tal atitude, 
sobreveio-lhe condenação por publicidade enganosa ou abusiva. Em outras palavras, 
cabe-lhe demonstrar o descumprimento do contrato por parte da agência. Cuida-se, 
portanto, de matéria disciplinada pelo direito civil, submetida à teoria da 
responsabilidade contratual e ao princípio da culpabilidade. 
 

Da mesma maneira, para Cláudia Lima Marques245, o CDC apenas responsabiliza o 

fornecedor que se beneficia com a publicidade (o anunciante) e que, não obstante tal fato, o 

direito de regresso lhe está assegurado. Segundo a autora: 
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O CDC não se preocupa com a culpa e eventual responsabilidade civil da agência 
publicitária, que criou a mensagem abusiva: responsabiliza apenas o fornecedor que 
se beneficia com a publicidade. Esta solução advém do próprio sistema do CDC, que 
desconsidera os problemas da cadeia de produção e concentra-se no consumo e nos 
consumidores. Aos fornecedores presentes na cadeia de produção resta o direito de 
regresso que lhes assegura o direito civil e o direito comercial. 
 

Entretanto, há uma segunda corrente doutrinária, defendida por Benjamin, que admite, 

excepcionalmente, a responsabilidade da agência de publicidade. Vale dizer, contudo, que 

para o referido autor, somente o anunciante poderá ser responsabilizado objetivamente pela 

publicidade enganosa e abusiva. Assim sendo, a agência de publicidade só seria responsável 

quando agisse com dolo ou culpa (responsabilidade civil subjetiva).246 

Benjamin247 afirma, ainda, que é compreensível que se dê um tratamento diverso à 

agência de publicidade no que concerne à sua responsabilização. Justificando o seu 

entendimento, o autor aduz o seguinte: 

 
Uma agência de publicidade ‘é um apêndice de cliente. Ela, agência, não trabalha só, 
isolada. Ela trabalha junto ao cliente, junto ao anunciante’. E mais: quem aprova o 
anúncio? Nas palavras de uma brilhante e bem-sucedida publicitária, ‘o publicitário 
não veicula nenhuma campanha sem que alguém a tenha aprovado. Então, o cliente 
é, no mínimo, conivente com tudo que sai’. 
 

Por fim, há um terceiro entendimento, defendido principalmente por Rizzatto Nunes e 

Scartezzini Guimarães, segundo o qual a responsabilidade da agência de publicidade seria 

objetiva e solidária à do anunciante. 

Nesse caso, o argumento que sustenta tal posição é o de que o Código de Defesa do 

Consumidor prevê, em seus arts. 7º, parágrafo único248, e 25, § 1°249, que, se houver mais de 

um responsável pela causação do dano, todos eles responderão solidariamente pela respectiva 

reparação. Desse modo, poderia o consumidor lesado acionar qualquer um dos dois ou, até 

mesmo, os dois simultaneamente, pois que seriam solidariamente responsáveis.  

                                                           
246

 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos, op. cit., p. 314. 
247

 Ibidem, loc. cit. 
248

 “Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 
reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” 
249

 “Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente 
pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” 



58 

Desse modo, segundo Scartezzini Guimarães, “a norma se dirige não só ao fornecedor, 

mas a todos aqueles que – juntamente com o fornecedor e que de qualquer forma têm um 

benefício – poderão causar danos aos consumidores.”250 

Além disso, consoante o art. 45, b, do Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária, “a Agência deve ter o máximo cuidado na elaboração do anúncio, de modo a 

habilitar o Cliente Anunciante a cumprir sua responsabilidade, com ele respondendo 

solidariamente pela obediência aos preceitos deste Código.” 

Por outro lado, caberia ao fornecedor que suportou os ônus advindos da reparação do 

dano, por meio de ação regressiva (actio de in rem verso), agir contra os corresponsáveis, para 

de cada um reaver a cota proporcional no volume da indenização.251 

Rizzatto Nunes afirma, ainda, que, se o contrato celebrado entre o fornecedor 

(anunciante) e a agência de publicidade contiver cláusula que exclua a responsabilidade desta, 

esse contrato não afetará a garantia legal conferida às pessoas atingidas pela publicidade, 

porquanto referida cláusula só terá validade entre os contraentes. Assim, depois que eles 

pagassem a indenização pelos danos, acertariam entre si os gastos, com base no contrato 

firmado.252 

No entanto, segundo o referido jurista, há exceções que geram a desresponsabilização 

da agência. Assim, a agência não será responsabilizada nos casos em que a enganosidade não 

estiver objetivamente colocada no anúncio em si ou dependa da ação real, concreta e posterior 

do anunciante, de maneira que a agência tenha participado como mera produtora de uma 

informação encomendada.253 

Ilustrando a situação, o autor menciona o seguinte exemplo: 

 
O fornecedor-anunciante encomenda para agência a elaboração de um anúncio para 
inserção em jornais e revistas oferecendo 50% de desconto em seus produtos. A 
agência elabora o anúncio e manda veiculá-lo. No dia seguinte os consumidores vão 
até o estabelecimento do anunciante e constatam que o desconto é de apenas 20%.254 
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Assim, não se pode exigir que a agência de publicidade cumpra a oferta publicitária, 

porquanto, quando a publicidade veicula oferta, eventual enganosidade relativamente a ela 

apenas vincula e obriga o fornecedor-anunciante.255 256 

Não me parece absurdo, portanto, que a agência de publicidade e o anunciante sejam 

solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores, pois que estes atuam em 

conjunto na elaboração da peça publicitária. Além do mais, o Código de Defesa do 

Consumidor, ao disciplinar a responsabilidade solidária no parágrafo único do art. 7º, visa, por 

meio desse mecanismo, assegurar a efetiva tutela dos direitos do consumidor. 

 

5.3   Responsabilidade civil dos veículos de comunicação 

 

No que concerne à responsabilidade civil dos veículos de comunicação (ou mídias) 

que transmitem a publicidade ilícita, valem as mesmas considerações feitas no item anterior, 

no qual foi abordado a responsabilidade civil da agência de publicidade. Dessa forma, há 

entendimento doutrinário que inadmite a responsabilização dos veículos de comunicação; há 

posição que admite a responsabilização dos veículos de comunicação mediante verificação de 

culpa ou dolo; e, também, há quem defenda a possibilidade de responsabilidade solidária do 

anunciante, da agência e dos veículos de comunicação. 

Ressalte-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou essa questão em 

2007 e, na oportunidade, entendeu que os veículos de comunicação não podem ser 

responsabilizados pelo conteúdo das publicações que não são de sua autoria. Assim, só 

responderiam pela publicidade quando estivessem na condição de fornecedores.257 

Sérgio Cavalieri Filho258, da mesma maneira, defende o entendimento de que a 

empresa de comunicação não tem responsabilidade pela divulgação da publicidade ilícita e 

assim fundamenta a sua posição: 
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O CDC, como vimos, obriga (responsabiliza) o fornecedor que veicula a 
publicidade, consoante arts. 30 e 35. O ônus da prova da veracidade e correção da 
informação ou comunicação publicitária (inversão ope legis) cabe a quem as 
patrocina (art. 38). Não tem a empresa de comunicação a obrigação, às vezes nem 
condições, de controlar o teor da publicidade que veicula, devendo ainda ser 
ressaltado que o art. 13, inc. VI, do Decreto nº 2.181/97, que regulamentou o CDC, 
responsabiliza o anunciante até pela incorreção publicitária atribuível 
exclusivamente ao veículo de comunicação. 

 

Rizzatto Nunes, por sua vez, defende a responsabilização solidária do veículo de 

comunicação com o anunciante e agência, mas admite que o veículo de comunicação também 

poder-se-á eximir da responsabilidade quando o anúncio não for ilegal objetivamente 

considerado em si e quando, por falta de condições reais, o veículo não puder saber se ele é 

enganoso.259 

Entende Jacobina que apenas em casos teratológicos, nos quais for manifesta a 

enganosidade, o veículo de comunicação será responsabilizado pelo conteúdo ilícito da 

publicidade, sendo, entretanto, plena a sua responsabilidade em caso de publicidade oculta, 

publicidade que sofre restrição de horário ou em caso de divulgação de publicidade já 

condenada por conselho de ética ou pelo Judiciário.260 

De fato, o veículo de comunicação parece estar em posição mais confortável que a 

agência de publicidade, porque ele não participa da elaboração da publicidade, mas apenas 

aluga espaço para divulgação do anúncio. No entanto, é inegável que a credibilidade da mídia 

é fator que leva o consumidor a confiar na veracidade do anúncio publicitário. 

Consoante Marcos Cobra, “diversos estudos indicam que uma fonte de alta 

credibilidade é mais persuasiva do que uma fonte de baixa credibilidade”.261 

Ademais, os meios de comunicação poderiam, sim, conferir o anúncio publicitário a 

fim de prevenir danos aos consumidores. O Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária, em seu art. 45, alínea c, recomenda aos veículos, inclusive, “que, como medida 

preventiva, estabeleçam um sistema de controle na recepção de anúncios.”262 
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Assim sendo, se o veículo de comunicação se vale de sua confiabilidade perante o 

público e aufere benefícios econômicos com a divulgação dos anúncios publicitários, seria 

razoável que ele também pudesse ser responsabilizado pelos danos originados pela 

transmissão da publicidade ilícita. 

 

 

6   RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CELEBRIDADES 

 

6.1   O papel das celebridades no discurso publicitário 

 

O vocábulo celebridade deriva do latim celebrìtas e é o substantivo utilizado, por 

metonímia, para designar a pessoa célebre, afamada, ilustre.263 

A fama é o principal requisito para que uma pessoa seja considerada celebridade. No 

entanto, nem sempre uma pessoa famosa será tida como celebridade, pois até mesmo certos 

criminosos possuem fama (ou, nesse caso, infâmia).264 A celebridade é, então, a pessoa 

reconhecida por seu talento, notoriedade e prestígio. São, normalmente, músicos, atores de 

novela ou cinema, apresentadores, desportistas, etc. 

Há, também, as denominadas celebridades instantâneas (ou subcelebridades), que são 

aquelas pessoas que, por alguma eventualidade ou oportunidade, obtêm uma fama repentina, 

mas rapidamente caem no esquecimento do público.265 No Brasil, essa situação pode ser 

facilmente percebida em relação aos participantes do reality show Big Brother Brasil. 

O uso de celebridades em anúncios publicitários é uma estratégia bastante recorrente, 

e isso se deve ao fato de que essas personalidades exercem forte influência sobre os 

consumidores, “dando-lhes, às vezes, uma falsa segurança sobre as qualidades do produto ou 

serviço, seja por afirmações, conselhos, recomendações, seja pela simples vinculação de sua 

imagem ou nome ao bem ou serviço.”266 
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Com efeito, as celebridades “servem de modelo, estilo de vida que as pessoas gostam 

de seguir, mesmo que não o assumam explicitamente.”267 Essas pessoas representam, então, 

um modelo de identificação, que levam o consumidor a se projetar nelas ou a aspirar a ser 

como elas.268 

Dessa forma, a publicidade protagonizada por uma celebridade é capaz de suscitar 

comportamentos conscientes e inconscientes no consumidor e produzir uma resposta imediata 

“devido ao conceito preexistente que se tem daquela pessoa ou grupo que está testemunhando 

a favor do produto, agregando-lhes valores como admiração, sucesso, riqueza, beleza, 

juventude, alegria, internacionalidade, tradição, notoriedade, etc.”269 

As celebridades, para promoverem algum produto ou serviço, devem ter algumas 

características importantes, que podem ser resumidas no modelo TEARS, que significa o 

seguinte: Trustworthiness (confiança), ou seja, a celebridade deve ter credibilidade perante o 

público, a fim de transmitir confiança ao produto; Expertise (conhecimento/experiência), que 

é habilidade ou conhecimentos especiais em determinada atividade, que torna a celebridade 

expert no assunto. É o caso, por exemplo, do atleta que promove determinada marca 

desportiva; Physical Attractiveness (atração física), que é considerada uma das características 

mais importantes, visto que uma pessoa de boa aparência chama mais atenção ao anúncio; 

Respect (respeito), que representa a qualidade de ser admirado e apreciado pelo público; e 

Similarity (semelhança), que representa o grau de identificação do consumidor com aquela 

personalidade.270 

Ressalte-se, ainda, que as celebridades são utilizadas para conferir autoridade à 

mensagem publicitária. Assim, quando a celebridade possui alguma habilidade ou 

conhecimento especial que a torna expert em determinado assunto, temos então uma 

autoridade stricto. É o que ocorre quando, por exemplo, os famosos jogadores de futebol 

Cristiano Ronaldo, Neymar, Iniesta, Ibrahimovic e Rooney promovem a marca esportiva 

Nike.271 272  
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Num segundo nível de autoridade, temos a denominada autoridade lato, que diz 

respeito àquelas pessoas que não são expertas no assunto, mas realizam alguma atividade que, 

de certa forma, tangencia aquilo que a empresa anuncia. Para ilustrar esse tipo de autoridade, 

temos como exemplo a modelo e atriz Grazi Massafera, que empresta a sua beleza para 

promover a marca de cosméticos L'Oréal Paris.273 

Num nível inferior de autoridade, temos a chamada autoridade presença, na qual não 

há congruência entre as características da celebridade, do produto anunciado e do público-

alvo. Nessa situação, a celebridade endossa o anúncio apenas com a sua presença, que agrega 

valor à marca, ao produto ou ao serviço.274 É o caso da marca de automóveis Peugeot, que 

contratou o técnico da seleção brasileira de futebol, Luiz Felipe Scolari (o Felipão), para ser 

seu garoto-propaganda. Segundo o diretor de marketing da Peugeot do Brasil, Frederico 

Battaglia, “o Felipão é o foco do momento no Brasil. Os olhos estão voltados para ele, que 

conta com o apoio de toda a torcida brasileira. Nessa etapa de comunicação, é essa dimensão 

de impacto nacional que a Peugeot quer para sua marca e ofertas”.275 

Assim sendo, a utilização de celebridades na publicidade é feita com a finalidade de 

chamar a atenção do público, despertar glamour no produto, tornando-o desejável, e fazer 

com que o anúncio ganhe credibilidade e permaneça na memória das pessoas.276 

O publicitário Dudu de Carvalho, em reportagem publicada no jornal Folha de S. 

Paulo, afirma que parte de seu sucesso publicitário se deve ao uso de "gente famosa" em 

comerciais. Essa estratégia foi utilizada nos comerciais do Biotônico Fontoura, do xampu 

Monange e do Vitasay, que tiveram aumento significativo de vendas. Na sua palestra 

denominada Casos e casos de sucesso, no ciclo de debates Arena do Marketing, explicou o 

referido publicitário que "aparentemente, é mais caro, porque o cachê é maior. Mas o retorno 

é melhor, porque o ‘recall’ (lembrança) é mais forte, o produto fica na memória do 
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consumidor já na primeira inserção". O publicitário ressalta, ainda, que sempre procura atores 

que estão em foco na mídia, afirmando que usa, por exemplo, um ator que está na novela e 

veicula a publicidade no intervalo dela.277 

Interessante é o caso das sandálias da Grendene, que, após seu grande sucesso inicial, 

voltou a ter a imagem de “sapato de pobre”. Com efeito, as sandálias plásticas da Grendene 

eram consideradas como produtos de segunda classe pelas consumidoras e, em 1981, estavam 

sendo vendidas como sucedâneas mais baratas dos calçados de couro. A estratégia para salvar 

a marca foi mudar a imagem do usuário de sandália plástica, visto que o problema não estava 

no produto, mas sim na imagem que as pessoas faziam de si mesmas como usuárias de 

sapatos plásticos. Assim, como solução, foram produzidos comerciais em que atrizes famosas 

apareciam com a sandália Melissa e, também, foi realizado contrato de merchandising com a 

Rede Globo para que as personagens da novela usassem o produto e dissessem como era 

internacional calçar aquelas sandálias. A estratégia obteve ótimos resultados, fazendo com que 

a marca ficasse valorizada e as vendas crescessem de maneira impressionante.278 

Nesse caso, percebe-se o poder que as celebridades possuem de influenciar os 

consumidores e modelar comportamentos relativamente ao consumo de bens e serviços. 

Uma das explicações para a justaposição de marcas com celebridades é que as 

características mais admiradas destas são transferidas para o produto ou serviço que 

promovem.279 Esse é o modelo de transferência de significado mencionado por McCracken, 

que possui três etapas de transição, quais sejam: a etapa do significado, a etapa da 

representação e a etapa do consumo.280 

Na primeira etapa, leva-se em conta os valores (significados) que a celebridade 

comporta. É nessa fase inicial que é realizada a escolha da celebridade adequada para 

emprestar sua imagem à marca, produto ou serviço. Na segunda etapa, surge a representação 

da marca, produto ou serviço pelas celebridades. É nessa fase que ocorre a transferência das 

características e atributos (valores) inerentes à pessoa da celebridade para o objeto do anúncio 

publicitário que ela representa. O produto ou serviço, repleto desses valores que lhe foram 

transferidos, chegará ao consumidor, completando o processo.281 
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A utilização de celebridades em anúncios publicitários pode, de fato, ser um bom 

investimento para o anunciante, mas, por outro lado, pode representar um risco, considerando 

que não é incomum que personalidades se envolvam em escândalos. Nesse caso, a imagem da 

empresa pode ser prejudicada devido à infâmia da celebridade contratada.282  

Feitas essas considerações, passemos a analisar os aspectos da responsabilidade civil 

das celebridades que atuam na publicidade ilícita. 

 

6.2   Fundamentos para a responsabilização das celebridades 

 

Considerando a forte influência que as celebridades exercem sobre os 

consumidores283, não parece razoável que estas pessoas, que lançam mão de sua notoriedade e 

prestígio para auferir benefícios econômicos, não assumam qualquer responsabilidade pela 

mensagem que transmitem na publicidade, principalmente porque elas assumem, “diante do 

consumidor, uma posição de ‘garante’.”284 

Ademais, toda “manifestação da atividade que provoca prejuízo traz em seu bojo o 

problema da responsabilidade, que não é fenômeno exclusivo da vida jurídica, mas de todos 

os domínios da vida social.”285 

Dessa maneira, a atividade realizada pela celebridade, assim como qualquer atividade 

profissional, “gera, para aquele que a exerce, uma responsabilidade civil por eventuais danos 

causados por ela.”286 

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, reconhecendo o poder de 

persuasão das celebridades, estabelece em seu anexo “Q”, item 2.1, que “o anúncio que 

abrigar o depoimento de pessoa famosa deverá, mais do que qualquer outro, observar 

rigorosamente as recomendações do Código.” Além disso, segundo o art. 15 do referido 

código de ética publicitária, “os padrões éticos de conduta estabelecidos neste Código devem 

ser respeitados por quantos estão envolvidos na atividade publicitária (...)”. 

Não obstante, há celebridades que pouco se importam em respeitar os padrões éticos 

da atividade publicitária e “fazem afirmações ou atestam qualidades que nem sequer sabem se 
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existem. Ligam o produto ou serviço à sua imagem e nome em troca de uma boa soma em 

dinheiro, sem se preocupar com os consumidores.”287 

Recentemente, o músico Roberto Carlos, que é vegetariano, protagonizou o comercial 

da empresa de carnes Friboi, causando muita polêmica. Segundo o publicitário Luiz Lara, em 

entrevista publicada no portal G1, “a propaganda teve mais de 82% de lembrança; 67% 

descrevem a campanha e 54% adoram. Então, o Roberto é um fenômeno”. O referido 

publicitário afirma ainda que, “por tudo que o ele significa, especialmente junto ao público 

feminino de classes A, B e C de mais de 25 anos, o Roberto Carlos é um ótimo garoto-

propaganda”.288 

O ator Tony Ramos, por sua vez, teria recebido R$ 3 milhões para participar da 

campanha publicitária que transformou o bordão “Essa carne é Friboi?” em um dos maiores 

sucessos da publicidade e da internet.289 Já a Xuxa, em 2012, teria recebido o cachê de R$ 2 

milhões para pintar seus cabelos de preto e promover a marca de cosméticos Wella.290 

Com efeito, não são módicos os valores recebidos por essas pessoas para terem suas 

imagens associadas a um produto ou serviço. 

Ressalte-se, contudo, que as celebridades que figuram na mensagem publicitária 

influenciando e persuadindo o consumidor também devem observar o princípio da boa-fé e 

seus deveres anexos.291 Na verdade, todos aqueles que consciente e espontaneamente 

participam da veiculação da publicidade atentatória aos direitos do consumidor “podem vir a 

enredar-se nas malhas do regime repressivo de defesa do consumidor”.292 
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Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25, ambos do CDC, 

se houver mais de um responsável pela causação do dano, todos eles responderão 

solidariamente pela respectiva reparação. 

Entretanto, conforme já foi dito anteriormente293, para a configuração da 

responsabilidade e do consequente dever de indenizar, três elementos (pressupostos 

existenciais) devem estar presentes. São eles: o fato gerador (conduta comissiva ou omissiva), 

o dano (ou resultado danoso) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Além disso, 

no caso das celebridades, a responsabilidade será fundada na verificação de um elemento 

subjetivo, que é a culpa. 

Passarei, a partir de agora, a analisar mais detalhadamente tais aspectos. 

 

6.2.1   Conduta comissiva e omissiva 

 

A publicidade ilícita pode ocorrer por meio de uma ação (publicidade enganosa e 

abusiva) ou de uma omissão (publicidade enganosa por omissão e publicidade clandestina).294 

A conduta comissiva (ação) será verificada quando, nos anúncios publicitários, ainda 

que por meio de linguagem não verbal295, for apresentada alguma mensagem falsa, induzindo 

o consumidor em erro ou ofendendo valores básicos da sociedade.296 

Desse modo, na forma comissiva “pode a celebridade fazer afirmações (por meio de 

testemunhos ou não), recomendando, aconselhando ou dando informações aos consumidores 

sobre o produto ou serviço, bem como apenas ceder sua imagem, vinculando-a ao bem e aos 

dizeres no anúncio.”297 

Consoante o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, testemunhal “é o 

depoimento, endosso ou atestado através do qual pessoa ou entidade diferente do Anunciante 
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exprime opinião, ou reflete observação e experiência própria a respeito de um produto.”298 

Ainda segundo o referido Código, há três tipos de testemunhal, quais sejam: o testemunhal de 

especialista (ou perito), de pessoa famosa (celebridades) e de pessoa comum (ou 

consumidor).299 

Vale dizer, contudo, que a publicidade testemunhal nem sempre será feita por meio de 

depoimento explícito (“eu recomendo este produto”). Na verdade, muitas vezes, a mensagem 

publicitária será transmitida por meio de imagens300 e, nesse caso, conquanto ela não seja 

propriamente um testemunhal, poderá ter, em sua essência, uma retórica testemunhal. Temos 

como exemplo o comercial do Estomazil, no qual os personagens aparecem primeiramente 

ingerindo alimentos como cachorro-quente, pastel e sobremesa e, ao sentirem azia, tomam o 

antiácido (Estomazil), que faz com que eles, então, exprimam um aspecto de alívio e bem-

estar.301 

Scartezzini Guimarães, afirma que a questão da responsabilidade civil pela confiança, 

especialmente em relação às afirmações, recomendações e conselhos, não é nova no campo 

jurídico, pois que algumas legislações disciplinam essa matéria de forma expressa, como o 

Código Civil português em seu art. 485º, o Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – 

BGB) em seu § 676, e o Código Civil austríaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – 

ABGB) em seu § 1.300.302 

Assim, considerando que as informações contidas na publicidade são prestadas num 

contexto em que há uma intenção negocial, deve a pessoa que a fornece ou endossa (e que 

assim age para auferir algum benefício) atuar de forma a não causar dano ao destinatário da 

mensagem publicitária.303 Seria essa a conduta consentânea ao princípio da boa-fé, do qual 

decorrem os deveres de transparência, de lealdade, de honestidade, entre outros. 
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Na forma omissiva, para que se configure a responsabilidade (e o consequente dever 

de indenizar) é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato (de não se 

omitir).304 Esse dever jurídico de agir pode “ter origem na lei, no negócio jurídico, ou em uma 

conduta anterior do próprio omitente.”305 

Conforme já foi mencionado no item 4.2 deste trabalho, a publicidade enganosa por 

omissão ocorre quando se deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, 

induzindo o consumidor em erro. 

Dessa maneira, “todos aqueles que participam de uma publicidade têm a obrigação 

legal de prestar a informação de forma completa, impedindo o induzimento do consumidor a 

erro por essa ausência de dados.”306 Em relação às celebridades, a regra não é diferente, pois 

que estes também devem observar o princípio da boa-fé. 

Como exemplo, pode-se citar os comerciais da GVT apresentados pelos atores 

Alexandre Borges, Fernanda Torres e Marcelo Adnet, nos quais é anunciado o serviço de 

Internet banda larga por R$ 69,90 quando, na verdade, para obter o referido serviço pelo valor 

mencionado, o consumidor deve necessariamente contratar os serviços de telefonia fixa.307 O 

CONAR, ao julgar uma representação na qual o consumidor denunciava a referida 

publicidade, recomendou que o comercial fosse alterado, pois entendeu que o texto 

explicativo era ilegível (pelo tempo de exposição e tamanho das letras) e que o anúncio não 

era claro com relação à necessidade de a pessoa ser cliente do serviço de telefonia fixa da 

GVT para usufruir da oferta de Internet banda larga.308 

Scartezzini Guimarães menciona, como exemplo, o comercial apresentado pelo ator da 

Rede Globo Antônio Fagundes sobre investimentos em gado referente à empresa Boi Gordo. 

Nessa publicidade, não dá “o ator, salvo engano, qualquer informação sobre os riscos do 
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negócio, como se estes não existissem. Sem dúvida, se fosse prestado esse tipo de informação, 

muitos dos interessados teriam outro comportamento.”309 

Portanto, quando informações relevantes não são prestadas ou são apresentadas de 

maneira insatisfatória na publicidade, induzindo o consumidor em erro (e levando o 

consumidor a tomar decisões equivocadas), caracterizada estará a publicidade enganosa por 

omissão. Nesse caso, como as celebridades atuam persuadindo e influenciando o consumidor, 

também serão responsáveis por eventuais danos causados a este. 

 

6.2.2   Dano 

 

O termo dano, que deriva do latim damnum
310

, “consiste na lesão (diminuição ou 

destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer 

bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral.”311 

Ressalte-se que o dano “é elemento fundamental para a questão da responsabilidade 

civil, pois somente com sua presença é que se pode falar em obrigação de ressarcimento.”312 

O dano pode ser tanto patrimonial como extrapatrimonial, e o seu ressarcimento tem 

por escopo restituir a vítima ao statu quo ante
313. Assim, se o dano for material (patrimonial), 

ou seja, suscetível de valoração pecuniária, o prejuízo será reparado com base no binômio 

“danos emergentes/lucros cessantes314”. Por outro lado, o dano moral (extrapatrimonial), que 

é insuscetível de aferição econômica (pois provoca no ser humano uma lesão em seus valores 

mais íntimos, tais como o sentimento, a honra, a boa fama, a dignidade, o nome, a liberdade, 

etc.), será ressarcido de modo a compensar a injustiça sofrida pela vítima, amenizando, pelo 

menos em parte, o sofrimento.315 
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O dano pode ser classificado, quanto aos sujeitos lesionados, em dano coletivo (ou 

transidividual) ou em dano individual. Da mesma maneira, quanto ao tipo de bem lesado, o 

dano pode ser dividido em patrimonial ou extrapatrimonial.316 

Insta dizer que o “momento atual do direito revela a necessidade de efetiva proteção 

de posições jurídicas que fogem à antiga fórmula individual credor/devedor.”317 Dessa forma, 

no mundo moderno, “de produção e consumo de massa, essa visão individualista, que não 

deixa de ter sua importância, abre um grande espaço à coletividade ou, como preferem alguns, 

à comunidade, dando-lhe até certo destaque.”318 

A questão do dano coletivo (transidividual) surge da ideia de que um “aglomerado de 

pessoas que vivem em determinado território, unidas por fatores comuns, e que não se 

confundem com os indivíduos que o compõem, possui valores que também merecem 

proteção.”319 

Os direitos/interesses essencialmente coletivos (difusos e coletivos stricto sensu
320) 

possuem natureza indivisível, pois atingem e pertencem a todos conjuntamente.321 Por esse 

motivo, no que diz respeito aos direitos difusos, “a coisa julgada que advier das sentenças de 

procedência será erga omnes (para todos), ou seja, irá atingir a todos de maneira igual (art. 

103, I, CDC).”322 Em relação aos direitos coletivos stricto sensu, “a coisa julgada será ‘ultra 

partes’, nos termos do art. 103, II do CDC, ou seja, para “além das partes”, mas limitada ao 

grupo, categoria ou classe”323. 

Como exemplo, pode-se mencionar aqueles bens e direitos previstos nos incisos I a 

VII do art. 1º da Lei nº 7.347/85 (meio-ambiente, consumidor, bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, entre outros). 
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Em voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 163.231-3/SP, Celso 

de Mello324, sobre os interesses transidividuais, assim discorreu: 

 
Os interesses metaindividuais, ou de caráter transindividual, constituem valores cuja 
titularidade transcende a esfera meramente subjetiva, vale dizer, a dimensão 
puramente individual das pessoas e das instituições. São direitos que pertencem a 
todos, considerados em perspectiva global. Deles, ninguém, isoladamente, é o titular 
exclusivo. Não se concentram num titular único, simplesmente porque concernem a 
todos, e a cada um de nós, enquanto membros integrantes da coletividade. (...) A 
cada momento, e em função de novas exigências impostas pela sociedade pós-
industrial, evidenciam-se novos valores, pertencentes a todo o grupo social, cuja 
tutela se revela necessária e inafastável. Os interesses transidividuais, por isso 
mesmo, são inominados, embora haja alguns, mais evidentes, como os relacionados 
aos direitos do consumidor ou concernentes ao patrimônio ambiental, histórico, 
artístico, estético e cultural. Em todas as formações sociais, com maior ou menor 
intensidade, a presença desses interesses, notadamente daqueles que ostentam 
caráter difuso, tem sido marcante: o direito à saúde, o direito à habitação, o direito a 
um ambiente ecologicamente equilibrado, o direito a uma qualidade superior de 
vida, o direito ao aproveitamento racional dos recursos naturais, o direito à 
conservação da natureza, o direito à publicidade comercial honesta (...) 
 

Trazendo esse raciocínio para o âmbito do dano extrapatrimonial, pode-se conceituar 

dano moral coletivo como “a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, 

é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos”.325 

Cumpre salientar que a proteção dos danos morais coletivos encontra respaldo no art. 

6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que firmou a efetiva prevenção e reparação de 

danos morais coletivos e difusos como direito básico do consumidor. 

Diga-se, ainda, que o dano moral não é a dor psíquica sofrida pela pessoa (na verdade, 

a dor é apenas uma possível consequência da lesão à esfera extrapatrimonial), pois, se ele 

assim fosse concebido, não seria possível imaginar, a priori, um dano moral a interesses 

difusos ou coletivos. Da mesma maneira, o dano moral não pode ser definido como uma lesão 

a direitos da personalidade, senão a ideia de dano moral coletivo seria excluída, pois que 

inexiste uma personalidade jurídica coletiva difusa. Dessa forma, o dano moral difuso ou 

coletivo só pode ser entendido como uma ofensa aos direitos/interesses de toda e qualquer 

pessoa (e não de um direito específico da personalidade).326 

Elucidando a questão, Medeiros Neto327 aduz o seguinte: 
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Por isso mesmo, reafirma-se, a compreensão de dano moral coletivo não se conjuga 
diretamente com a idéia de demonstração de elementos como perturbação, aflição ou 
transtorno coletivo. Firma-se, sim, objetivamente, dizendo respeito ao fato que 
reflete uma violação intolerável de direitos coletivos e difusos, cuja essência é 
tipicamente extrapatrimonial. Essa violação, não podendo ser tolerada em um 
sistema de justiça social ínsito ao regime democrático, rendeu ensejo no 
ordenamento jurídico, do meio e da forma necessários e adequados a proporcionar 
uma reparação devida, de maneira a sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas 
a tais direitos transindividuais, pela relevância social de sua proteção. 
 

A divulgação da publicidade ilícita (enganosa, abusiva e clandestina) pode acarretar 

um dano transidividual (difuso ou coletivo), tanto moral como material, dado que a simples 

divulgação da mensagem publicitária pode atingir um número indeterminável de pessoas, 

como é o caso daqueles que assistiram a um anúncio divulgado por uma emissora de televisão 

aberta, ou pode atingir um grupo pelo menos determinável de pessoas, que seria a situação 

daqueles que, por exemplo, são assinantes de certa revista.328 

Desse modo, a simples difusão da publicidade que viola os direitos do consumidor “já 

causará de forma abstrata um dano moral a todos aqueles expostos ao anúncio (presunção 

absoluta)”.329 Isso ocorre exatamente porque o dano moral, nessa situação, já está ínsito no 

próprio ato ofensivo, ou seja, ele existe in re ipsa. 330 

Tema bastante tormentoso é aquele relativo à fixação do quantum do dano moral, uma 

vez que não existe um critério definido que possibilite um arbitramento adequado. A doutrina 

e a jurisprudência, no entanto, têm se incumbido de estabelecer alguns parâmetros norteadores 

para a sua aferição. Segundo Teixeira Filho331: 

 
(...) não há negar que a compensação pecuniária domina nas condenações judiciais, 
seja por influxos do cenário econômico, antes instável e agora em fase de 
estabilização, seja pela maior liberdade do juiz em fixar o ‘quantum debeatur’. Deve 
fazê-lo embanhado em prudência e norteado por algumas premissas, tais como: a 
extensão do fato inquinado (número de pessoas atingidas, de assistentes ou de 
conhecedoras por efeito de repercussão); permanência temporal (o sofrimento é 
efêmero, pode ser atenuado ou tende a se prolongar no tempo por razão plausível); 
intensidade (o ato ilícito foi venial ou grave, doloso ou culposo); antecedentes do 
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agente (a reincidência do infrator deve agravar a reparação a ser prestada ao 
ofendido); situação econômica do ofensor e razoabilidade do valor. 
 

Consoante construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o quantum 

indenizatório deverá ser pautado nos seguintes critérios: suficiente compensação ao dano; 

desestímulo à repetição da conduta danosa; e razoabilidade, levando em conta o potencial 

econômico do lesado e do lesante, de forma a impedir o enriquecimento sem causa. Vejamos o 

seguinte precedente do STJ332: 

 
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DECISÃO 
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - LIQUIDAÇÃO - 
EXTENSÃO DOS DANOS - PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PROVAS - 
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE DA 
INDENIZAÇÃO. (...) 5. Razoável o quantum indenizatório devido a título de danos 
morais, que assegura a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento 
sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo 
ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à 
ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade. Recurso especial 
improvido. 
 

De acordo com Maria Luiza de Sabóia, devem-se usar “critérios e parâmetros 

existentes na realidade econômica e na expectativa de lucro projetado no plano estratégico da 

própria campanha publicitária que carrega em si a ilicitude, a enganosidade ou a 

abusividade”.333 Além disso, “deverá ter em consideração a valoração subjetiva da gravidade 

e extensão do dano aplicada em percentuais ou em múltiplos, tendo por base o cálculo da 

verba publicitária, o denominado budget.”334 

O critério da tarifação do dano moral, isto é, da prefixação do quantum indenizatório, 

não tem aplicação no Brasil. Ademais, entende Carlos Roberto Gonçalves335 que a utilização 

desse critério seria inadequada e assim explica o motivo: 

 
O inconveniente desse critério é que, conhecendo antecipadamente o valor a ser 
pago, as pessoas podem avaliar as consequências da prática do ato ilícito e 
confrontá-las com as vantagens que, em contrapartida, poderão obter, como no caso 
de dano à imagem, e concluir que vale a pena, no caso, infringir a lei. 
 

Outra questão delicada relacionada a esse tema é a dos danos morais punitivos 

(punitive damages), pois, apesar de alguns tribunais pátrios os aplicarem336, parcela da 
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doutrina entende que o quantum indenizatório não pode ultrapassar a extensão do dano apenas 

para punir o lesante. Assim, a maior crítica que se faz aos punitive damages do direito norte-

americano é que não há autorização no sistema jurídico-constitucional brasileiro para a sua 

aplicação. Além do mais, não pode o julgador criar penas, pois que estas estão sujeitas ao 

princípio da legalidade.337 

Parece sensata a ideia de que a responsabilidade civil, nos dias atuais, também visa a 

restituir a ordem e harmonia social. No entanto, deve-se atentar para o fato de que a busca de 

tais fins não deve aviltar os meios necessários à sua consecução, “sob pena de malferimento 

de toda a lógica visada, o que bem se percebe com o destrato que sofre atualmente o princípio 

da legalidade, quando diante das tradicionais condenações por danos morais em que se 

inserem fatores punitivos.”338 

Scartezzini Guimarães assevera que o valor da condenação à indenização imposta às 

celebridades “não pode estar limitado ao valor dos ganhos que tiveram, pois tal raciocínio 

geraria um incentivo à participação em publicidade ilícita, uma vez que, na pior das hipóteses, 

perderiam o que receberam.”339 

Ainda sobre o dano moral coletivo, nos termos do caput do art. 13 da Lei 7.347/85, 

que disciplina a ação civil pública, “a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 

gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais (...), sendo seus recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados.” 
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É possível que ocorra, também, um dano patrimonial coletivo, contudo, nessa situação, 

“a presunção de dano deixa de existir, cabendo às vítimas o ônus da prova. Nessa hipótese, 

poderá ser proposta uma ação coletiva com base no art. 81, III, do CDC.”340 

Quanto ao dano individual, conforme já foi dito, este também poderá ser patrimonial 

ou extrapatrimonial e decorrerá da veiculação de publicidade enganosa ou abusiva. 

Na publicidade enganosa, o dano moral não se configura com a sua simples 

veiculação, “porque a falsidade e a possibilidade de induzimento a erro só são relevantes 

individualmente caso produzam algum efeito concreto.”341 Com efeito, a mera divulgação da 

mensagem publicitária enganosa não ofende o indivíduo em sua esfera extrapatrimonial. 

No entanto, havendo a frustração de uma legítima expectativa do consumidor em 

relação ao bem ou serviço anunciado, será possível que, excepcionalmente, a simples 

divulgação da publicidade enganosa configure um dano moral. 

Por outro lado, se o consumidor, movido pela publicidade enganosa, adquire um 

produto ou serviço, o dano moral ou patrimonial ficará mais facilmente identificável. 

Mencione-se, como exemplo, o caso em que o fornecedor divulga e comercializa um 

empreendimento como hotel quando, na verdade, trata-se de mero residencial com serviços. 

Nesse caso, ante a enganosidade da publicidade, o consumidor que contratou os serviços 

poderá ressarcir-se dos prejuízos materiais e morais experimentados.342 

Já na publicidade abusiva, é possível que a sua mera veiculação acarrete um dano 

moral ao indivíduo singularmente considerado. Isso se deve ao fato de que a publicidade 

enganosa viola os direitos básicos do ser humano. Todavia, nesse caso, caberá ao consumidor 

demonstrar que a abusividade da publicidade não decorre de um mero julgamento pessoal, 

mas sim da opinião da maioria da comunidade.343 
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Na publicidade abusiva, apenas excepcionalmente ocorrerá dano patrimonial, pois que, 

em regra, esse tipo de publicidade afeta valores extrapatrimoniais. Não obstante, é possível 

que, por exemplo, em virtude da veiculação de publicidade discriminatória, a pessoa sofra 

prejuízos em sua atividade profissional. Para exemplificar, suponhamos “uma publicidade que 

discrimine os médicos negros. Poderá provar esse profissional que a publicidade gerou uma 

diminuição de clientes, pleiteando os prejuízos sofridos.”344 

 

6.2.3   Nexo de causalidade 

 

Nexo de causalidade é o liame que vincula a conduta (comissiva ou omissiva) do 

agente ao resultado danoso, ou seja, é a relação de causa e efeito entre a ação ou abstenção do 

agente e o dano causado ao lesado. 

Serpa Lopes345, percebendo a complexidade do tema, assim expõe: 

 
Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um nexo 
causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção aparentemente 
fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de mera aparência, porquanto a noção de 
causa é uma noção que se reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das 
dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os fatores de produção 
de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no espaço. 
 

Com efeito, em “termos filosóficos, a consequência de um ato vai até a eternidade, 

assim como a causa de um dano retroage à origem das práticas humanas.”346 Entretanto, em 

termos jurídicos, não se pode conceber uma responsabilidade ad infinitum. 

Na prática, ressalte-se, nem sempre o nexo de causalidade será facilmente 

identificável, sobretudo quando se tratar de circunstância em que diversos fatores (concausas) 

parecem concorrer para a definição do resultado final. Por esse motivo, foram criadas, no 

curso da história, algumas teorias para tentar solucionar as tormentosas dúvidas e dificuldades 

relacionadas a este tema. 

Passarei, então, a analisar as três principais teorias formuladas sobre o assunto, a 

saber: a da equivalência das condições, a da causalidade direta (ou imediata) e a da 

causalidade adequada. 
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A teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non), formulada pelo jurista 

alemão Von Buri, não diferencia a causa da condição, de forma que toda e qualquer 

circunstância que concorra para a superveniência de um dano será considerada como causa.347 

Dessa forma, “pode-se extrair uma fórmula de eliminação hipotética (de Thyrén), 

segundo a qual causa seria todo o antecedente que, se eliminado, faria com que o resultado 

desaparecesse.”348 

Essa teoria, no entanto, é bastante criticada, porque sua aplicação pode acarretar 

graves inconvenientes e conduzir a resultados absurdos no campo do direito.349 Segundo essa 

teoria, por exemplo, “se o agente saca a arma e dispara o projétil, matando o seu desafeto, 

seria considerado causa, não apenas o disparo, mas também a compra da arma, a sua 

fabricação, a aquisição do ferro e da pólvora pela indústria etc.”350 Da mesma maneira, “o 

fabricante do carro poderia ser responsabilizado por acidente causado pelo proprietário do 

veículo que o conduzia embriagado, uma vez que, se o carro não tivesse sido produzido, o 

acidente não teria ocorrido.”351 

Percebe-se, então, que “a inconveniência desta teoria, logo apontada, está na 

desmesurada ampliação, em infinita espiral de concausas, do dever de reparar, imputado a um 

sem-número de agentes.”352 Com efeito, nessa hipótese, a investigação do nexo de 

causalidade poderia conduzir a uma regressão ad infinitum. 

Consoante a segunda teoria, que é a da causalidade direta ou imediata (ou da causa 

próxima), a identificação do nexo causal ocorre a partir da verificação da atuação do último 

agente da cadeia de acontecimentos. Assim, cada agente responde “somente pelos danos que 

resultam direta e imediatamente, isto é, proximamente, de sua conduta.”353 
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Essa teoria, vale dizer, embora seja defendida por parcela da doutrina, também é alvo 

de críticas, pois que nem sempre a última causa será a verdadeira determinante do resultado 

danoso.354 

A terceira teoria, a da causalidade adequada, desenvolvida a partir das ideias do 

filósofo alemão Von Kries, considera como causador do dano o antecedente apto à produção 

do efeito danoso. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, “causa, para ela, é o antecedente, não só 

necessário, mas, também adequado à produção do resultado. Logo, nem todas as condições 

serão causa, mas apenas aquela que for mais apropriada para produzir o evento.”355  

A crítica que se faz a essa teoria diz respeito ao “inconveniente da indefinição do que 

seja ‘regular’, ‘adequado’ e ‘normal’”356, o que pode propiciar uma certa insegurança jurídica. 

Dessa forma, embora nenhuma dessas teorias esteja isenta de críticas, parece-me 

acertada a posição de Scartezzini Guimarães, quando este sustenta, apoiado em outros 

doutrinadores, que, numa sociedade de produção de massa, a teoria da causalidade adequada é 

a mais aceitável.357 

Trazendo essas informações ao presente estudo, pode-se afirmar que “quando se fala 

na conduta ativa ou passiva da celebridade, recomendando, aconselhando, informando ou 

apenas cedendo sua imagem ao produto ou serviço, existe uma presunção lógica de que sua 

participação influenciará em muito na decisão do consumidor.”358 A propósito, é exatamente 

pelo fato de elas apresentarem características admiradas pelo público e, consequentemente, 

possuírem grande poder de persuasão que elas são contratadas para atuar em publicidades. 

Com efeito, “até de forma inconsciente, o consumidor será induzido por aquele 

comportamento, sendo plenamente previsível à celebridade antever que sua conduta poderá 

causar tal resultado.”359 

Conforme já foi dito anteriormente, as celebridades que figuram na mensagem 

publicitária influenciando e persuadindo o consumidor também devem observar o princípio da 
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boa-fé360, do qual decorrem os deveres de transparência, de lealdade, de honestidade, etc., a 

fim de prevenir danos aos consumidores. Na verdade, todos aqueles que consciente e 

espontaneamente participam da veiculação da publicidade atentatória aos direitos do 

consumidor “podem vir a enredar-se nas malhas do regime repressivo de defesa do 

consumidor”.361 

Assim sendo, aquele que “violar esse dever de proteção – por exemplo, as 

celebridades – e praticar um dos atos vedados pela norma – publicidade ilícita – estará 

obrigado a indenizar.”362 

 

6.2.4   Elemento subjetivo (culpa) 

 

Segundo Pablo Stolze, a culpa (lato sensu) deriva do descumprimento “de um dever de 

conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta violação é 

proposital, atuou o agente com dolo; se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a 

sua atuação é apenas culposa, em sentido estrito.”363 

Num momento remoto, a exigência do elemento subjetivo culpa como pressuposto 

necessário da responsabilidade civil constituiu uma grande evolução na história da teoria da 

responsabilidade e da civilização, “na medida em que se abandonou o objetivismo típico das 

sociedades antigas, onde a resposta ao mal causado era difusa, passando-se a se exigir um 

elemento subjetivo que pudesse viabilizar a imputação psicológica do dano ao seu agente.”364 

Constatando esse fato, Alvino Lima365 assevera o seguinte: 

 
É incontestável, entretanto, que a evolução do instituto da responsabilidade 
extracontratual ou aquiliana se operou, no direito romano, no sentido de se 
introduzir o elemento culpa, contra o objetivismo do direito primitivo, expurgando-
se do direito a ideia de pena, para substituí-la pela de reparação do dano sofrido. 
 

No entanto, o ciclo da história trouxe consigo diversas mudanças sociais decorrentes, 

sobretudo, do desenvolvimento industrial, do advento do maquinicismo e do crescimento 
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populacional.366 Nesse contexto, em que as relações sociais passaram a ser marcadas pela 

massificação e pela impessoalidade, as doutrinas de Josserand e Saleilles formularam duras 

críticas à concepção restritiva da culpa.367 

Conforme já foi dito, o Código de Defesa do Consumidor, atento aos novos rumos da 

responsabilidade civil, consagrou a responsabilidade objetiva (que descarta a verificação do 

elemento culpa), principalmente devido à massificação das relações de consumo.368 

Com efeito, a perquirição de culpa, sem dúvida, seria fator obstativo da efetiva tutela 

dos direitos do consumidor, pois que seria demasiadamente difícil, senão impossível, que o 

consumidor vulnerável comprovasse a culpa do fornecedor. Por esse motivo, adotou-se a 

teoria do risco do empreendimento, que “requer apenas a comprovação do nexo causal entre a 

ação ou omissão do agente (veiculação de comunicação publicitária ilícita) e o dano gerado, 

ainda que em sua potencialidade.”369 

 Nesse sentido, Scartezzini Guimarães defende que a regra da responsabilidade 

objetiva do Código de Defesa do Consumidor também deve ser aplicada às celebridades. 

Assim, argumenta o autor que o CDC estabelece, em seu art, 6º, VI e VIII, a efetiva prevenção 

e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, bem como a 

facilitação da defesa de seus direitos. Além disso, aqueles que tiram proveitos de sua atividade 

(seja econômico ou qualquer outro) devem assumir os riscos de sua atividade.370 

Da mesma maneira, sustenta o referido autor que a regra do art. 14, § 4º, do CDC, 

segundo a qual a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa, não se aplica às celebridades, porquanto estas não são contratadas pelos 

consumidores intuitus personae, isto é, com base na confiança que estimula o consumidor a 

adquirir seus serviços. Na verdade, o consumidor não faz qualquer escolha nesse processo, e 

sim apenas recebe a mensagem protagonizada pela celebridade.371 

Não obstante o entendimento do referido autor, considero que seria desarrazoado que a 

celebridade assumisse uma responsabilidade equivalente à do próprio fornecedor, pois que ela 
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não tem participação intelectual na elaboração da publicidade. Ademais, a celebridade já terá, 

no âmbito processual, o ônus da prova, incumbindo-lhe provar que não agiu com culpa.372 

Portanto, sob uma ótica de proporcionalidade ou razoabilidade, entendo que a regra da 

responsabilidade objetiva não se aplica às celebridades, pois que estas se afiguram mais como 

profissionais liberais. Ademais, o recrudescimento no tratamento da responsabilidade em 

relação a essas pessoas poderá conduzir a raciocínios alheios aos ideais de justiça. 

 

6.3   Responsabilidade solidária 

 

Segundo o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sempre que houver “mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” Nesse sentido, poderia o consumidor lesado acionar qualquer um dos agentes que 

participam da publicidade ilícita (anunciante, agência de publicidade, veículos de 

comunicação e celebridades) ou, até mesmo, todos eles simultaneamente, pois que seriam 

solidariamente responsáveis. 

Utilizando o entendimento de Rizzatto Nunes em relação à responsabilidade das 

agências de publicidade, se o contrato firmado entre o fornecedor (anunciante) e a celebridade 

contiver cláusula que exclua a responsabilidade desta, esse contrato não afetará a garantia 

legal conferida às pessoas atingidas pela publicidade, porquanto referida cláusula só terá 

validade entre os contraentes. Assim, depois que eles pagassem a indenização pelos danos, 

acertariam entre si os gastos (mediante acordo ou ação regressiva), com base no contrato 

firmado.373 

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de 

responsabilização solidária entre operadora de plano de saúde e médico perante o consumidor, 

cabendo, na relação interna entre médico, hospital e operadora de plano de saúde, ação 

regressiva para discutir a proporção da culpa de cada um.374 

Nesse mesmo sentido, seria possível uma responsabilização solidária entre os agentes 

que atuam na publicidade, cabendo àquele que suportasse os ônus advindos da reparação do 

dano agir contra os corresponsáveis por meio de ação regressiva. 
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Vale mencionar, contudo, que, conforme já foi defendido neste trabalho, a 

responsabilidade civil da celebridade é subjetiva e, no processo, deverá ser apurada mediante 

a verificação da culpa. Dessa forma, ela só será solidariamente responsável se restar 

demonstrado que a violação de seu dever de conduta decorreu de dolo ou de culpa em sentido 

estrito. 

 

6.4   Causas excludentes de responsabilidade civil 

 

Até aqui, foram apresentados os fundamentos caracterizadores da responsabilidade 

civil das celebridades. Todavia, haverá situações em que essas pessoas poderão isentar-se da 

responsabilidade. 

Assim, se a celebridade provar que não agiu com culpa (dolo ou culpa stricto sensu), a 

responsabilidade não se configurará. Da mesma maneira, ela ficará isenta de responsabilidade 

se restar demonstrado que não houve dano ou nexo causal ou que não praticou a conduta 

danosa. 

Nesse sentido, segundo Scartezzini Guimarães375: 

 
Poderá o requerido, no exercício do direito de sua defesa, alegar a não-participação 
na publicidade (por exemplo, a participação de um sósia, sem a sua concordância); 
poderá alegar inexistência de vício do produto ou serviço, ou seja, que a publicidade 
não é enganosa ou abusiva; também terá como defesa a alegação de inexistência do 
dano nas hipóteses em que não há uma presunção absoluta de sua ocorrência e, por 
último, de não existir nexo de causalidade entre o dano e sua conduta. Além desses 
elementos e levando em consideração que a boa-fé deve estar presente em toda a 
relação e se aplica a ambas as partes, poderá provar o réu ter tido o consumidor 
conhecimento da ilicitude da publicidade ou não ter sido influenciado pelo 
demandado. O ônus de provar tais fatos, como já mencionado, será do réu da ação. 
 

Nesse contexto indaga-se, ainda, se a celebridade responderia pelos danos causados 

aos consumidores em virtude de defeitos na informação. 

Explicando: os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem, respectivamente, a responsabilidade 

civil pelo fato do produto e pelo fato do serviço, que são os chamados acidentes de consumo. 

Assim, um produto ou serviço será defeituoso quando a sua utilização for capaz de causar 

danos ao consumidor ou a terceiros. Esses defeitos, todavia, nem sempre estarão no produto 

ou serviço, mas sim na forma como estes são apresentados ao consumidor (defeitos 
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extrínsecos), isto é, no processo de comercialização e marketing, incluindo-se neste os 

anúncios publicitários e as promoções.376 

Com efeito, o produto ou serviço fornecido com informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização ou fruição e riscos podem ocasionar danos ao consumidor 

(acidentes de consumo) passíveis de indenização. 

Consoante os ensinamentos de Scartezzini Guimarães377: 

 
Os extrínsecos são os defeitos relativos à informação. Isso significa que o produto 
ou serviço em si não tem qualquer defeito, porém, quando da colocação deles no 
mercado, não são dadas ao consumidor as instruções necessárias sobre a forma de 
utilização, os perigos que o seu uso incorreto comporta, suas contra-indicações etc. 
 

Assim sendo, o legislador estabeleceu a responsabilidade por tais defeitos apenas 

àqueles direta e efetivamente ligados aos produtos. São eles: o fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador (art. 12 do CDC). Ressalte-se, ainda, que 

“o próprio comerciante, por estar afastado dessas informações, só responderá de forma 

subsidiária, no caso de não-identificação do fornecedor.”378 379 

Seguindo esse entendimento, as celebridades também estão excluídas da 

responsabilidade pelo defeito da informação. 

 

6.5   O entendimento dos tribunais pátrios 

 

Conforme já foi dito anteriormente, em 2007, no julgamento do Recurso Especial nº 

604.172/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que somente o anunciante (fornecedor) 

pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da veiculação da publicidade ilícita. 380 
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Em 2011, no julgamento do Recurso Especial nº 1.157.228381, o Superior Tribunal de 

Justiça manteve o mesmo entendimento. 

Registre-se, ainda, que o Tribunal de Justiça de São Paulo já teve, por duas vezes, a 

oportunidade de enfrentar a questão da responsabilidade civil das celebridades que atuam na 

veiculação da mensagem publicitária ilícita. No entanto, nas duas ocasiões, o referido 

Tribunal adotou o entendimento supracitado do STJ. 

Na Apelação Cível nº 9104423-77.2008.8.26.0000382, a celebridade envolvida era a 

apresentadora Sônia Abrão. Já na Apelação Cível nº Apelação nº 0272234-

84.2009.8.26.0000383, a celebridade demandada era a apresentadora Márcia Goldchmidt.  

Um dos principais argumentos que sustentam a posição desses Tribunais decorre 

exatamente da interpretação do art. 38 do CDC, que determina que “o ônus da prova da 

                                                           
381
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veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”, 

e o patrocinador da publicidade é justamente o anunciante (fornecedor).384 

Como se percebe, há um entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de 

reconhecer apenas a responsabilidade do fornecedor (anunciante) pela veiculação da 

publicidade ilícita. No entanto, essa pacificação jurisprudencial destoa completamente do 

embate doutrinário sobre esse tema, que não é nada simples.385 
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CONCLUSÃO 

 

A publicidade é, indubitavelmente, uma ferramenta de marketing bastante poderosa 

para a otimização de vendas de produtos ou serviços e para o fortalecimento das marcas. No 

entanto, o presente estudo verificou que essa prática comercial, se usada de maneira 

maliciosa, poderá causar danos às pessoas que a ela estão expostas, principalmente se ela se 

valer de pessoas que possuem grande prestígio perante o público para apresentar a mensagem 

ilícita.  

Com efeito, o uso de celebridades em anúncios publicitários é uma estratégia bastante 

recorrente, e isso se deve ao fato de que essas personalidades exercem forte influência sobre 

os consumidores. Essas pessoas, que representam modelos de identificação, acabam dando 

aos consumidores, às vezes, uma falsa segurança sobre as qualidades do produto ou serviço, 

seja por meio de recomendações, testemunhais, conselhos, afirmações, gestos, seja pela mera 

vinculação de sua imagem ao objeto do anúncio. 

Verificou-se que uma das razões para se realizar a justaposição de marcas com 

celebridades é que as características mais admiradas destas são transferidas para o produto ou 

serviço, agregando-lhes valores como sucesso, riqueza, beleza, notoriedade, etc. 

Além do mais, as celebridades também são utilizadas para conferir autoridade à 

mensagem publicitária, chamar a atenção do público, despertar glamour no produto, 

tornando-o desejável, e fazer com que o anúncio ganhe credibilidade e permaneça na memória 

das pessoas. 

Por esse motivo, concluiu-se que não parece razoável que essas pessoas, que lançam 

mão de sua notoriedade e prestígio para obter vantagens econômicas, não assumam qualquer 

responsabilidade pela mensagem que transmitem na publicidade, principalmente porque elas 

assumem, diante do consumidor, uma posição de garante. 

Ademais, toda atividade gera, para aquele que a exerce, uma responsabilidade civil por 

eventuais danos que ela possa causar. Nesse sentido, a responsabilidade apresenta-se como 

verdadeiro corolário da liberdade humana. 

Mencionou-se que o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, 

reconhecendo o poder de persuasão das celebridades, estabelece em seu anexo “Q”, item 2.1, 

que “o anúncio que abrigar o depoimento de pessoa famosa deverá, mais do que qualquer 

outro, observar rigorosamente as recomendações do Código.” Além disso, segundo o art. 15 
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do referido código de ética publicitária, “os padrões éticos de conduta estabelecidos neste 

Código devem ser respeitados por quantos estão envolvidos na atividade publicitária (...)”. 

Apesar disso, há celebridades que pouco se importam em respeitar os padrões éticos 

da atividade publicitária e, em troca de um bom montante em dinheiro, fazem qualquer 

afirmação sobre o produto ou serviço anunciado.  

Constatou-se que, para que fossem prevenidos os danos ocasionados pela publicidade 

ilícita, as celebridades que figuram na mensagem publicitária influenciando e persuadindo o 

consumidor também deveriam observar o princípio da boa-fé, do qual decorrem os deveres de 

transparência, de lealdade, de honestidade, etc. 

Na verdade, verificou-se que todos aqueles que de forma consciente e espontânea 

participam da divulgação da publicidade atentatória aos direitos do consumidor serão 

passíveis de responsabilização. 

No entanto, demonstrou-se que, para a configuração da responsabilidade e do 

consequente dever de indenizar, três elementos (pressupostos existenciais) deveriam estar 

presentes, sendo eles a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade. 

Além disso, assentou-se o entendimento de que, não obstante a regra geral de 

responsabilidade objetiva no âmbito do Direito do Consumidor, as celebridades devem ser 

responsabilizadas mediante a verificação do elemento culpa, pois que, considerando que estas 

se afiguram mais como profissionais liberais, a elas aplica-se a regra do art. 14, § 4º, do CDC. 

Não obstante se tenha demonstrado os fundamentos caracterizadores da 

responsabilidade civil das celebridades, concluiu-se que haverá situações em que essas 

personalidades poderão isentar-se da responsabilidade. Assim, se a celebridade provar que não 

agiu com culpa, a responsabilidade não se configurará. Da mesma maneira, ela ficará isenta 

de responsabilidade se restar demonstrado que não praticou a conduta danosa ou que não 

houve dano ou nexo causal. 

O estudo mostrou, ainda, que existe um entendimento jurisprudencial pacífico no 

sentido de reconhecer apenas a responsabilidade civil do fornecedor (anunciante) pela 

veiculação da publicidade ilícita e que um dos principais argumentos que sustenta tal posição 

decorre exatamente da interpretação do art. 38 do CDC, que determina que “o ônus da prova 

da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 

patrocina”. Constatou-se, contudo, que essa pacificação jurisprudencial destoa completamente 

do embate doutrinário sobre o tema, no qual é possível verificar vários posicionamentos 

distintos. 
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Demonstrou-se que a importância da questão da responsabilidade civil reside no fato 

de que ela visa à restauração do fluxo tranquilo das relações sociais, que é desvirtuado ante a 

violação da ordem jurídica. Nesse sentido, o reconhecimento da possibilidade de 

responsabilização civil das celebridades revelou-se necessário à consecução dos propósitos de 

ordem social e harmonia, visto que a veiculação da publicidade ilícita provoca um manifesto 

desequilíbrio social. Assim, o reconhecimento da responsabilidade civil das celebridades seria 

um fator hábil para coibir a atuação desses sujeitos na publicidade ilícita e, consequentemente, 

para prevenir danos aos consumidores. 

Insta ressaltar que não se pretendeu, neste estudo, defender a proibição da participação 

das celebridades na publicidade. Na verdade, a liberdade de fazer publicidade está 

resguardada pela Constituição de 1988 tanto na qualidade de atividade econômica quanto na 

qualidade de atividade intelectual, artística, comunicativa e informativa. Desse modo, deixe-

se claro que o que se defende é apenas a possibilidade de responsabilização civil das 

personalidades nas hipóteses em que estas agirem em desacordo com o ordenamento jurídico. 

Diante de tudo o que foi exposto, finaliza-se o presente estudo com o cumprimento da 

incumbência inicialmente proposta, qual seja: responder se há, no ordenamento jurídico 

pátrio, fundamentos plausíveis que justifiquem o reconhecimento da responsabilização civil 

das celebridades que atuam na publicidade ilícita. 

Todavia, mais importante do que ter respondido ao questionamento inicial foi ter dado 

uma contribuição à difusão deste debate, afinal, almeja-se sempre fomentar discussões, a fim 

de aperfeiçoar as ideias e evitar a detestável fossilização do direito.  
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