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Da Publicidade

A diferença para enganosa é que esta faz o consumidor se
comportar de forma prejudicial a sua saúde ou segurança. Esta
prevista no mesmo artigo 37 no §2 do CDC.

A publicidade abusiva está elencada no art. 37, § 2.º do CDC, no
qual é considerada como tal a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência
da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa à sua saúde ou segurança. Em todas essas espécies há
ofensa aos valores sociais. O rol de espécies de publicidade abusiva é
exemplificativo.



Da Publicidade

Podemos citar como exemplo de publicidade abusiva um
anúncio de uma conhecida marca de roupas, que mostrava
um paciente com AIDS no exato momento de sua
morto. Outro exemplo é o de uma marca de leite longa vida,
no qual figurava uma criança de cor negra como diabinho e
uma de cor branca como anjinho. Tal publicidade foi tida como
abusiva.



Da Publicidade

Exemplificaremos algumas técnicas publicitárias utilizadas. A
primeira é o "teaser", no qual procura-se despertar a curiosidade
do consumidor.[17] Um exemplo é de uma faculdade, que
primeiramente colocou outdoor com os dizeres "não espere até o
verão para entrar na faculdade", Alguns dias depois surgiram os
outdoors com os dizeres "vestibular de inverno... ". Oura técnica
é o "puffing", que é o exagero publicitário. Contudo, tal exagero
não pode induzir o consumidor em erro.[18] Existe também o
"merchandising" que é a publicidade de produtos ou serviços em
vídeo, áudio ou artigos impressos em sua situação normal de
consumo, sem declarar ostensivamente a marca.
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As sanções penais cabíveis estão previstas nos arts. 63, 66,
67, 68 e 69 do CDC. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre
a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens,
invólucros ou publicidade, assim como fazer afirmação falsa
ou enganosa sobre produto ou serviço, como promover
publicidade que sabe ou deveria saber que é enganosa ou
abusiva ou deixar de organizar dados fáticos, técnicos ou
científicos que dão base à publicidade, são passíveis de ação
pública incondicionada e pena de detenção e multa.
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Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
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Segundo Rizzato Nunes:

“O caráter da abusividade não tem necessariamente
relação direta com o produto ou serviço oferecido,
mas sim com os efeitos da propaganda que possam
causar algum mal ou constrangimento ao
consumidor”
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Art. 37. § 1° Art. 67.


