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O fornecedor, para promover seus produtos e/ou serviços, busca

atrair o consumidor enaltecendo as suas características, qualidades,

funcionalidades e, não raras vezes, acaba por promovê-los também

com diminuição de seu preço e melhoria na forma de pagamento,

assim como criando regras de descontos ou premiações, tudo com

vistas a captar o desejo de consumo do consumidor e também o seu

dinheiro.
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Art. 30. CDC. 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.



Da Oferta

Observação: tanto faz a oferta ter sido manejada pelo

fornecedor de forma mais ampla através da publicidade que

atinge de forma massificada um largo espectro de potenciais

consumidores, ou se uma forma mais individualizada, através de

qualquer informação que é repassada pelo consumidor que está

decidindo pela efetivação daquele ato de consumo.
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O poder de influenciar as escolhas de consumo é tamanha que

houve por bem proteger o consumidor de forma a obrigar o

fornecedor no cumprimento da oferta promovida, sob pena de

aplicação do artigo 35 do CDC que possibilita ao consumidor, em

caso de descumprimento da oferta, à sua escolha, o cumprimento

forçado da obrigação ou, a aceitação de outro produto ou serviço

equivalente ou, optar o consumidor pela rescisão do contrato com

devolução das quantias pagas, monetariamente atualizadas, sem

prejuízo de perdas e danos.
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Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor
poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

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

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e
danos.
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Apesar de transparecer que apenas no caso de
rescisão do contrato o consumidor tenha direito a
ser indenizado em perdas e danos, o direito básico
do consumidor estampado no inciso VI, do artigo 6º,
do CDC, garante a reparação de danos em qualquer
situação.
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Não vinculam o fornecedor casos de “erro grosseiro” na
transmissão da mensagem, por romper o consumidor com a boa-
fé objetiva, assim, suponha-se que determinada loja resolva
veicular uma publicidade para a venda de um console de vídeo
game, que, custa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos mil reais), mas
por um equívoco na publicidade o preço anunciado para venda
seja de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a percepção
pelo consumidor do exacerbado benefício rompe com a boa-fé
que o consumidor também deve ter nas relações de consumo.
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JURISPRUDÊNCIA STJ 

“Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a
previsão de prazo de permanência mínima ("fidelização") em
contrato de telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em
contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao
consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas,
abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de
"short message service - SMS", dentre outras), bem como a opção
de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem
vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora,
ou mesmo de empresa especializada na venda de
eletroportáteis (REsp 1097582/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4
turma, publicado no D.J.U em 08/04/2013).
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Foi veiculada na mídia televisiva publicidade anunciando um novo celular ao
preço de R$ 50,00 (cinquenta reais), em loja de departamentos, cujo
atrativo, além do preço, era a funcionalidade do aparelho que oferecia
acesso a todas as mídias sociais (smartphone). Diante de toda a encenação
da publicidade, som, luz, movimento dos atores, tendo como destaque o
preço e funcionalidade do smartphone, nada visivelmente identificava a
operadora do serviço de telefonia móvel, o tipo de serviço, os valores e as
demais informações imprescindíveis para a perfeita identificação pelos
consumidores telespectadores. O consumidor, para adquiri-lo pelo valor
anunciado na publicidade, teria que aderir a um plano de determinada
operadora de telefonia móvel, a um custo mensal de R$ 100,00 (cem reais),
com limitação do uso da internet, mensagens e ligações, e ao plano de
fidelidade de 12 (doze) meses. Caso não aderisse ao plano, o consumidor
pagaria pelo produto a quantia de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).
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