
 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a1

 

 

Curso/Disciplina: Direito do Consumidor 

Aula: 19 

Professor(a): Samuel Côrtes 

Monitor(a): Wyrajane Terra da Silva 

 

Aula nº. 19 

 

OFERTA E PUBLICIDADE 

 

          A relação de consumo se inicia com a oferta na fase pré – contratual, e o CDC traz uma série de 

dispositivos que regulamentam esta etapa. Nesta fase, também vigora o princípio da boa fé objetiva. 

         O CDC buscou limitar o uso abusivo das técnicas de marketing, que podem levar o consumidor a 

contratar de forma inconsciente. 

        Vejamos o que diz o artigo 37 do CDC sobre a publicidade enganosa e abusiva: 

 

         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. 

        § 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. 

        § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado 

essencial do produto ou serviço. 

        § 4° (Vetado). 

        Enganosa é a publicidade potencialmente capaz de induzir o consumidor a erro. O ilícito civil é a 

potencialidade de indução ao erro, ainda que o consumidor, individualmente, não venha a ser enganado.  

Poderá ser comissiva quando o fornecedor mente a respeito das características daquele produto, ou 

omissiva quando o fornecedor deixa de prestar informações essenciais para que o consumidor forme sua 

convicção de contratar ou não com determinado fornecedor, pois a publicidade está intimamente ligada à 

idéia de informação.  

         O consumidor tem o direito às informações claras e inequívocas sobre o produto, relacionadas a no 

mínimo quatro aspectos, sendo eles, o preço, a característica, o modo de utilização e os riscos. Os elementos 

mínimos da informação publicitária estão elencados no artigo 31 do CDC. 
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          Tudo que diz respeito aos aspectos essenciais do produto ou serviço, é direito essencial do consumidor 

receber tais informações, conforme previsto no parágrafo primeiro, do artigo acima citado. 

          O ônus de provar a veracidade da informação publicitária é do fornecedor, nos termos do artigo 38 do 

Código. 

          A publicidade abusiva está positivada no artigo 37, parágrafo 2º, acima transcrito. Abusiva é aquela 

publicidade que desvirtua os valores da nossa sociedade, elencados na Constituição, mexendo com o 

discernimento da criança, do idoso, do deficiente, etc. São publicidades discriminatórias que induzem o 

consumidor a se comportar de maneira prejudicial à sua saúde e de outros. É aquela que desrespeita os 

valores sociais previstos no texto constitucional. 

         Sobre a oferta, vejamos o que o artigo 30 do CDC preconiza: 

          Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular 

ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

         A informação só tem força vinculante quando ela for suficientemente precisa. Suficientemente precisa 

é toda informação onde não há a necessidade de realizar nenhum  juízo de valor, é aquela que o consumidor 

chega através de critérios objetivos, normalmente relacionada ao preço. A técnica de marketing conhecida 

como puffing (o exagero) não tem força vinculante, exemplo: “o sorvete mais cremoso da rua por R$1,99. O 

valor do sorvete é uma informação clara e precisa, a qual não demanda juízo de valor. 

         A oferta e a publicidade têm natureza irrevogável, irretratável, podendo sofrer limitações, exemplo: 

vendo geladeira a R$1.000,00, enquanto durar o estoque. A limitação é válida. É a confiança e a expectativa 

do consumidor que devem ser respeitados, ao que o ordenamento jurídico confere tutela jurisdicional. 

        Toda vez que tivermos uma informação publicitária sendo lançada no mercado de consumo, de caráter 

vinculante, que é irrevogável e irretratável, sofrendo limitação, e o fornecedor se negar a cumprir, 

independente do motivo, a oferta por ele anunciada, entra em cena o artigo 35 do CDC que trata do direito 

potestativo do consumidor: 

      Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

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

        II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

       III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos. 

       O direito potestativo do consumidor, é um estado de sujeição do réu; o consumidor escolhe como 

resolver. 

       Essa força obrigatória só tem lugar quando o consumidor de fato confia naquela informação. O fato de o 

fornecedor alegar erro grosseiro na informação, alegar que foi publicado uma errata sobre a publicidade, 

não exclui o caráter irretratável e irrevogável da oferta. 
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        Existem algumas situações que, em razão do grave erro da informação, normalmente relacionado ao 

preço, não fazem nutrir legítima expectativa no consumidor, pois são informações que não se encontram no 

mercado de consumo, produtos daquele preço, exemplo: computador notebook por R$300,00. Esse é um 

exemplo claro de equívoco, pois pior que seja a configuração de um notebook, esse preço não é encontrado 

no mercado. 

       Nesse caso, se o consumidor for a juízo buscando forçar a venda do notebook por R$300,00, obviamente 

ele estará buscando uma vantagem indevida à partir de uma interpretação estática dos artigos 30 e 35 do 

CDC, o que viola o princípio da boa fé objetiva. 

       Finalizando, os artigos 30 e 35 do CDC que tratam da força obrigatória da oferta são muito importantes 

para as provas. 

         

 

 

 


