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Da Publicidade

PUBLICIDADE ENGANOSA 

A publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor a erro, 
esta prevista no artigo 37 § 1 do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor e pode configurar crime contra as relações de 
consumo (art. 67 do CDC).



Da Publicidade

Nota-se que O valor cobrado é exatamente o da soma de três
tabletes, induzindo o consumidor ao erro ao passar a falsa
impressão de que haveria algum abatimento no preço em caso
de compras de quantidades maiores.

Esta publicidade viola um Direito Básico do consumidor (art. 6º
IV do CDC) e configura crime contra as relações de consumo. No
caso em tela, a loja sofreu Multa (art. 56 do CDC) do
PROCON/RJ e foi obrigada a retirar o anúncio. Sobre o crime,
iremos tratar com mais cautela em tópico especial.
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“A mera inserção de informações inverídicas, por si só, nada tem de
ilegal, uma vez que pode representar a lícita tentativa de mobilizar a
fantasia do espectador, com objetivos de promover o consumo. Em
outras palavras, para se caracterizar a publicidade enganosa, não
basta a veiculação de inverdades. É necessário também que a
informação inverídica seja, pelo seu conteúdo, pela forma de sua
apresentação, pelo contexto em que se insere ou pelo público a que
se dirige, capaz de ludibriar as pessoas expostas a ela. Pode haver,
portanto, algum toque de fantasia (e de falsidade, por conseguinte)
nas peças publicitárias. Isso, no entanto, não representa agressão
ao direito dos espectadores à mensagem verdadeira, porque a
percepção do fantasioso afasta a possibilidade de qualquer
pretensão fundada na realidade dos fatos.”
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Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa,
ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
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REFERÊNCIA LEGISLATIVA

CRIME

Art. 37. § 1° Art. 67.
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Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber 
ser enganosa ou abusiva:

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
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Exige-se que a publicidade seja verdadeira, correta e pautada na
honestidade, a fim de que o consumidor possa fazer sua escolha
de maneira consciente.

No entanto, nem sempre as inverdades presentes nas
mensagens publicitárias as tornam enganosas, sendo necessário,
para isso, que o seu conteúdo tenha o efetivo potencial de induzir
os consumidores ao erro, conforme o entendimento expresso por
Fabio Ulhoa Coelho, nos seguintes termos:
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“A mera inserção de informações inverídicas, por si só, nada tem de
ilegal, uma vez que pode representar a lícita tentativa de mobilizar a
fantasia do espectador, com objetivos de promover o consumo. Em
outras palavras, para se caracterizar a publicidade enganosa, não basta
a veiculação de inverdades. É necessário também que a informação
inverídica seja, pelo seu conteúdo, pela forma de sua apresentação, pelo
contexto em que se insere ou pelo público a que se dirige, capaz de
ludibriar as pessoas expostas a ela. Pode haver, portanto, algum toque
de fantasia (e de falsidade, por conseguinte) nas peças publicitárias.
Isso, no entanto, não representa agressão ao direito dos espectadores à
mensagem verdadeira, porque a percepção do fantasioso afasta a
possibilidade de qualquer pretensão fundada na realidade dos fatos.”


