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Código de Defesa do Consumidor abre espaço para punir quem divulga produtos ruins  
 
Emissoras de TV podem ser responsabilizadas por um anúncio enganoso veiculado em seus 
intervalos comerciais? Apesar da questão não ser ponto pacífico, há juristas que não só 
consideram a resposta afirmativa, como estendem o entendimento para os próprios 
apresentadores e artistas que servem de garotos-propaganda.  
Este posicionamento se baseia no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê 
sanção penal para quem faz ou promove publicidade que “sabe ou deveria saber ser enganosa ou 
abusiva”, com detenção de três meses a um ano, além de multa.  
 
Para o advogado especializado em Direito do Consumidor Eurivaldo Neves Bezerra, o artigo 67 
obriga que celebridades se certifiquem da qualidade do produto para o qual fazem propaganda.  
 
– O artista tem que se certificar de que o que está falando tem respaldo, já que detém um poder 
de persuasão muito grande. Muitos consumidores confiam no êxito do produto porque um artista 
ou apresentador de TV disse que é bom – acredita Neves Bezerra.  
 
Para a assessora-chefe do departamento jurídico do Procon do Rio de Janeiro, Patrícia Carvalho, o 
artigo 67 não deve ser interpretado de maneira tão ampla.  
 
Para ela, tecnicamente, a emissora e o artista poderiam ser responsabilizados, mas é preciso 
verificar cada caso específico, com bom senso e razoabilidade.  
 
– A celebridade pode ser tão vítima quanto o consumidor. Já incluir a emissora por anúncios 
exibidos em seu horário comercial seria alargar demais o entendimento do artigo 67. Poderia 
provocar uma inversão de responsabilidades e engessar o mercado de anunciantes.  
 
Neves Bezerra defende, no entanto, que também para esses casos seja aplicada a inversão do 
ônus da prova, como em outras questões relativas ao Direito do Consumidor, conforme prevê o 
artigo 6º, inciso VIII, do CDC. O artigo 38 também determina que “o ônus da prova da veracidade 
e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”.  
 
– É o apresentador ou artista quem deve provar que não agiu com dolo ou culpa. O mais comum, 
porém, é que busque um acordo com a parte lesada, que pode ficar entre R$ 5 mil e R$ 50 mil – 
afirma.  
 
Há de se ter cuidado, no entanto, para que este tipo de ação não se torne gratuita e contribua 
para a morosidade da Justiça. Patrícia Carvalho lembra que o consumidor também deve assumir 
sua parcela de responsabilidade.  
 
– O consumidor tem como verificar a natureza e a qualidade de boa parte dos produtos que vê 
anunciados na TV. Não precisa usar só porque um artista apresenta.  
 
Para Neves Bezerra, ações como essa não têm como objetivo punir artistas e emissoras. O 
principal objetivo é chamar a atenção para o problema e obrigá-los a seguir uma orientação ética 
no uso de sua imagem e de seu espaço comercial. Neste ponto, Patrícia e advogado concordam.  
 
– É preciso pensar bem e ter consciência de que a imagem está vinculada ao produto. Tem que 
haver ética – diz Patrícia.  

 
 
 



Leia Mais 
 
Outro lado da moeda  
 
Mais comum do que ver artistas processados pelo que veiculam, é tê-los como autores de ações 
judiciais. Em agosto deste ano, a atriz Maitê Proença perdeu no Superior Tribunal de Justiça uma 
ação por danos morais que movia, desde 1998, contra a Schering do Brasil.  
Maitê Proença foi contratada pelo laboratório para uma campanha de recuperação de imagem, 
após o episódio das pílulas anticoncepcionais Microvlar fabricadas com farinha.  
 
Depois de veicular a publicidade com o uso da imagem da atriz, a Schering do Brasil teve outro 
lote de pílulas comercializado com problemas, desta vez, com cartelas incompletas.  
 
Maitê pediu uma indenização de R$ 520 mil por conta dos prejuízos que o caso teria trazido para 
sua carreira e alegou que teria perdido outros contratos publicitários por causa da ligação com o 
laboratório. O STJ considerou que o dano moral não se justificava, já que não houve prejuízo à 
pessoa, mas danos à honra profissional. Além disso, alegou que não havia provas nos autos do 
processo de que a atriz teria perdido outros contratos publicitários por conta do episódio.  
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