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RESUMO 

 

A pesquisa tem por objetivo desvelar as repercussões da publicidade realizada pelo 

influenciador digital no plano da responsabilidade civil por danos dela decorrentes. 

Neste estudo, buscou-se analisar a ascensão da figura do influenciador digital e as 

inovações publicitárias que possibilitam as ocorrências de publicidades ilícitas, que 

geram um comando de cuidado pautado nos preceitos éticos-jurídicos da boa-fé 

objetiva e os deveres acessórios dela decorrentes. No tocante ao tipo de investigação, 

foi adotado o tipo jurídico-descritivo para uma abordagem sistemático-interpretativa 

da categorização da responsabilidade civil dos influenciadores digitais. De acordo com 

a técnica, trata-se de pesquisa teórico-dogmática, a partir de análise da literatura e 

legislação pertinentes, com recurso a julgados, a título ilustrativo. Como resultados, 

tem-se que entre o influenciador digital e o consumidor não existe, via de regra, 

relação de consumo.  Restou definido que o influenciador digital tende a responder, 

extracontratualmente, nos moldes do Código Civil.  Excepcionalmente, nos casos em 

que restar comprovado que o influenciador digital participa da cadeia de fornecimento, 

assumindo o risco do empreendimento e se beneficiando em alguma proporção, 

poderão ser incidentes as normativas próprias da responsabilidade civil objetiva e 

solidária, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Palavras-chave: Influenciadores digitais. Publicidade. Responsabilidade Civil.

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research seeks to shed a light on the repercussions of advertisements done by 

digital influencers online when it comes to civil liability for damages. This study 

analyzed the rise of the digital influencer and the innovations in advertising that have 

allowed the occurrence of illegal advertising, which have generated a command of care 

based on the legal and ethical principles of objective good faith and the obligations that 

follow. The following research made use of the legal descriptive type in regards to the 

method of investigation for a systematic- interpretative approach of the categorization 

of civil liability of digital influencers. In regards to technique, a theoretical dogmatic 

research was done based on the analysis of pertinent literature and legislation, with 

jugged appeals as examples. In terms of results, it has been shown that between the 

digital influencer and the consumer there is not, as a general rule, a consumer relation. 

Furthermore, the digital influencer tends to answer outside of contract, as established 

by the Brazilian Civil Code. However, in cases of the digital influencer’s involvement in 

the supply chain, taking the risk of the venture and benefitting from it, they may be 

subject to specific legal regulations for objective and solidary civil liability, as 

established by the Consumer Protection Code. 

 

Keywords: Digital Influencers. Advertising. Civil liability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A publicidade não é algo novo, vale dizer, sempre teve um papel na sociedade, 

em especial com o desenvolvimento da sociedade de massa para o fim de apresentar 

produtos e serviços à sociedade, estimular comportamento de compra e criar novas 

necessidades, tendo como expoentes de veículos de divulgação o rádio, o jornal e a 

televisão. Com a chegada da internet, houve um cenário em que novas tecnologias 

foram incorporadas ao cotidiano social, criando novas formas de interações pessoais, 

o que possibilitou o surgimento da figura do influenciador digital. Tal figura redefiniu 

as práticas e as dinâmicas do mercado e se destacou na era digital. Com ele, novos 

formatos de publicidade puderam ser observados. 

Foi na informalidade para tratar de assuntos específicos que os influenciadores 

digitais ganharam público nos blogs, canais do YouTube e nas redes sociais como o 

Instagram, por exemplo, ambientes estes também ocupados pelas pessoas que os 

acompanhavam e passaram a tê-los como referências em suas decisões de compras, 

opiniões e estilos de vida. Interessados nessa aproximação e engajamento que os 

influenciadores digitais possuíam com seus seguidores, aqui tratados como 

consumidores em potencial, os fornecedores de produtos e serviços viram neles uma 

forma de estarem mais perto de seus clientes, passando a investir em tais figuras, 

mudando a maneira de produzir conteúdo publicitário. 

No entanto, surgiram questões acerca da atuação publicitária de alguns 

influenciadores digitais, o que se fez perquirir se essas figuras podem ser 

consideradas responsáveis por danos causados por sua publicidade ilícita. Muito 

embora a publicidade, enquanto manifestação da livre iniciativa e da liberdade de 

expressão, seja atividade tutelada e garantida primeiramente pela Constituição da 

República Federativa do Brasil, o seu exercício não é arbitrário uma vez que é limitada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e normas éticas infralegais.  

Nesse contexto, o presente trabalho monográfico tem por escopo analisar o 

exercício da atividade publicitária realizada pelo influenciador digital, considerados 

aspectos ético-jurídicos que delimitam a sua licitude, tendo em vista o impacto 

persuasivo que os influenciadores exercem sobre os seus seguidores, o alcance que 

a sua publicidade pode tomar e os problemas jurídicos decorrentes. Ademais, ocupa-

se da abordagem da responsabilidade civil desse agente publicitário no âmbito do CC 

e do CDC.  
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Como vertente metodológica, foi adotada a teórico-dogmática definida por 

Miracy Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias (2013, p. 21), quanto as matérias 

pertinentes fornecidas pela literatura e por dispositivos normativos regulamentadores 

da matéria. (GUSTIN; DIAS, 2013, p. 21). Como processo de estudo, foi adotado o 

jurídico-descritivo, analisando o problema jurídico em seus diversos aspectos. Quanto 

à natureza dos dados da pesquisa, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que utiliza 

de dados coletados em fonte secundária. (GUSTIN; DIAS, 2013, p. 29-31). Por fim, 

realiza-se uma análise interpretativo-qualitativa dos achados teóricos, para o 

oferecimento de uma solução ao provê-la, pela via do teste da hipótese. O estudo foi 

dividido em cinco seções, cada seção baseia-se em temas importantes para a 

compreensão e classificação da responsabilidade civil dos influenciadores digitais.  

A segunda seção deste trabalho discorrerá sobre o influenciador digital e seus 

desdobramentos. Num primeiro momento, será feita uma breve notícia histórica para 

a compreensão do processo de formação da influência na publicidade até se chegar 

aos protagonistas dos dias de hoje, os influenciadores digitais. Serão tratados 

conceitos, características, remuneração, atuação publicitária, a partir da análise de 

técnicas publicitárias mais frequentes e como essa atuação poder ser entendida como 

ilícita pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelo sistema autorregulamentar na 

medida em que se mostre contrária aos direitos dos consumidores.  

A terceira seção dedica-se ao estudo do controle da atividade publicitária no 

ordenamento jurídico e legislação pertinente ao sistema autorregulamentar. Fala-se 

sobre o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e o Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e sobre o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). Analisam-se as espécies de publicidade que vão ao 

desencontro do ordenamento jurídico, procedendo-se também a uma análise 

principiológica que norteia toda a publicidade, tendo a pretensão de analisar as 

técnicas publicitárias mais frequentes, suas implicações e contornos jurídicos, 

buscando critérios para a avaliação da ilicitude de tais técnicas, uma vez que o CDC 

não dispôs de modo específico acerca de nenhuma técnica publicitária, preferindo 

regulamentar a publicidade a partir de cláusulas gerais. Ademais, faz-se um exame 

da relação de consumo para entender os elementos que a compõe, fazendo à análise 

de teorias que propõem a ampliação do conceito de fornecedor.   

Na quarta seção aborda-se a responsabilidade civil no CDC e no CC, para tratar 

o problema central do estudo, qual seja, analisar especificamente a questão da 
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responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Por fim, dedica-se, de forma 

ilustrativa, à análise de casos concretos que permitirão ao leitor vislumbrar como se 

dá a publicidade ilícita envolvendo influenciadores digitais, a partir de publicações 

realizadas na rede social Instagram e vídeos em canal do YouTube. A partir disso, 

serão mostradas as queixas dos consumidores que desencadearam a abertura de 

representações junto ao CONAR e de processos judiciais, além dos entendimentos e 

posturas dos órgãos julgadores frente a essas novas questões.   

Nas considerações finais, definir-se-ão as respostas obtidas através das 

pesquisas, dentre elas a sujeição do influenciador digital como responsável civil pelos 

danos decorrentes de suas publicidades ilícitas.  
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2 INFLUENCIADORES DIGITAIS 

 

Esta seção dedicará à análise da figura central do trabalho. Busca-se, 

primeiramente fazer uma breve notícia histórica para entender como começou a 

influência de celebridades na publicidade até se chegar a figura do influenciador, 

demonstrando quais as características que faz deste uma figura que se destaca na 

era da publicidade digital. Passe-se pela análise de sua atuação na publicidade, 

analisando suas principais técnicas, a forma de remuneração e como é mensurado o 

seu engajamento com o público que o acompanha.  

 

2.1 Breve Notícia Histórica da Influência na Publicidade 

 

Ditar moda e costumes, despertar um desejo, ser referência nos gostos, pautar 

opiniões. “Vivemos, é notório, numa sociedade de consumo inspirada em mitos e 

ídolos, consumimos porque outros – de preferências nossos heróis – assim o fazem 

ou nos pedem para acompanha-los.” (GUIMARÃES 2007, p. 11-12 apud BENJAMIN). 

Inegável é a força que algumas pessoas exercem na determinação de hábitos de 

consumo, algo que, ainda de forma inconsciente, é aceito como absolutamente 

naturais. (GUIMARÃES 2007, p. 11-12 apud BENJAMIN). Embora o termo 

influenciador digital tenha ganhado maior amplitude nos últimos anos, os 

influenciadores marcam presença há muito tempo, antes mesmo da existência desse 

universo digital e de se autodenominarem desta forma. Como será analisado a seguir, 

grandes personalidades que ficaram tradicionalmente conhecidas, aqui tratadas como 

grandes celebridades, já exerciam bem esse papel, tendo o rádio, a televisão, os 

jornais e as revistas como expoentes veículos de divulgação dessas pessoas até se 

chegar na era digital, com a popularização da internet. (ALCÂNTARA, 2020). 

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães já alertava para o papel que as 

celebridades – termo utilizado como gênero que compõe as espécies dos artistas, 

pessoas públicas e também os experts – representavam na sociedade por suas 

participações em peças publicitárias, inovando ao tratar de um tema que muito se 

permeia atualmente, embora o termo “celebridade” venha ganhando novas 

ressignificações, como será abordado nesse estudo. (GUIMARÃES, 2007).  

Antes de adentrar-se na análise dos influenciadores digitais e do papel que 

desempenham na publicidade, é necessário, primeiramente, fazer um escorço 
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histórico, pois assim será possível ter um panorama geral a respeito da prática 

publicitária até se chegar no estágio atual.  

 Embora pareça ser algo recente, característico do século XX, a publicidade 

existe desde tempos remotos, como ilustra Rafael Sampaio. Segundo o autor, na 

Roma Antiga a publicização já se mostrava importante na vida do império. Feita de 

forma rudimentar e artesanal, eram bem disputadas as paredes das casas que 

ficavam de frente para as ruas de maior movimento nas cidades, pois elas eram 

utilizadas para se veicularem mensagens comerciais e até mesmo campanhas 

políticas. Com o objetivo de chamar a atenção de quem passava eles usavam uma 

técnica, as paredes eram pintadas de branco e as mensagens publicitárias eram feitas 

preferencialmente nas cores vermelha ou preta. Mais tarde, na Roma já católica, a 

divulgação também se mostrou crucial para o processo de difusão do catolicismo em 

outros lugares do mundo. Foi criada pela Igreja Católica uma congregação religiosa 

para se propagar a fé, transmitir ideias religiosas, contexto, aliás, no qual se originou 

a palavra propaganda (termo que o autor utiliza indistintamente com a publicidade), e 

o indício de que a prática funciona é observar hoje o ocidente em sua maioria absoluta 

cristã. (SAMPAIO, 1999, p. 20).  

 Embora seja comum o uso do termo propaganda para se referir a publicidade, 

há uma diferenciação técnicas entre eles. Como destaca Paulo Jorge Scartezzini 

Guimarães, citando Herman Benjamim (2007, p. 96-97), a publicidade tem sempre um 

objetivo comercial enquanto a propaganda tem o objetivo de divulgar ideias religiosas, 

filosóficas, políticas, econômicas e sociais. Historicamente, o termo publicidade teria 

começado a ser usado no lugar de propaganda, tendo origem do termo latino publicus, 

que significa tornar público, em 1849. (GUIMARÃES, 2007, p. 98 apud RISPOLI, 1997, 

p.1). 

 A publicidade também desenvolveu um importante papel na Era Industrial. 

Marcada pela produção em massa, precisava-se de um mecanismo capaz de induzir 

o consumo. Para tanto, a publicidade passou a ser utilizada para colocar no mercado 

toda a produção. Continuamente a publicidade vem consolidando o seu papel como 

sendo uma ferramenta capaz de lançar e de promover produtos e serviços no 

mercado, uma vez que as pessoas tendem a comprar aquilo que mais conhecem, que 

mais confiam e que estejam mais bem informadas. (SAMPAIO, 1999, p. 28).  

 Importante destacar-se o impacto que a publicidade tem no ser humano, vez 

que este, através do seu quadro geral de referências, com suas crenças, ideias e 
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costumes, tende a ter uma maior aceitação de mensagem publicitária que reforce seus 

ideais. Para tanto, são necessários o uso de diversos fatores que se mostrem capazes 

de persuadir o consumidor a comprar determinado produto, destacando, dentre eles, 

o uso de uma fonte emissora da informação que transmita credibilidade, de modo a 

assegurar a confiança e a segurança ao comprador, já que essa característica é 

transferida imediatamente para o comercial, e, por conseguinte, ao que está sendo ali 

anunciado. (GUIMARÃES, 2007, p. 19 apud COBRA, 1991, p. 44-46).  

 Como ilustra Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 161), as marcas 

sempre buscaram por porta-vozes que fossem capazes de influenciar nos hábitos e 

nos desejos de seus consumidores, e para atingir a esse objetivo, começaram a 

convidar celebridades para estamparem campanhas de seus produtos. Deste modo, 

celebridades passaram a figurar em campanhas publicitárias pela capacidade de 

influenciarem diretamente na decisão de compra dos consumidores. Estrelas do 

cinema e da televisão (artistas), modelos, grandes ídolos do esporte, pessoas públicas 

famosas, especialistas e os comunicadores das mídias tradicionais ocuparam esse 

espaço por muito tempo de maneira quase exclusiva. (GUIMARÃES, 2007, p. 161).  

 Segundo Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 19): 

 

Com muita frequência veem-se e ouvem-se nos meios de comunicação 
visual, escritos e falados, comerciais em que celebridades, pessoas 
conhecidas, respeitadas e queridas pelo povo ou por um grupo social, 
apresentam e recomendam a aquisição de um produto ou de um serviço e, 
às vezes, até garantem os resultados prometidos nos anúncios. 
(GUIMARÃES, 2007, p. 19). 

 

Para o autor, é inegável o poder dessas pessoas de exercerem fortes 

influências sobre outras. Quando uma celebridade apresenta um produto ou um 

serviço em comerciais, as pessoas tendem a aceitar a sua opinião, pois acreditam 

nelas pelas características que possuem. (GUIMARÃES, 2007, p. 20).   

O uso de celebridades em campanhas publicitárias começou a ganhar forças 

tendo como principais veículos de comunicação a televisão, o jornal, a revista, o 

outdoor1 e o rádio. Segundo Rafael Sampaio (1999, p. 87-93), nos anos 90 a televisão 

era o maior meio publicitário do país, sendo o meio mais consumido pela população 

quando comparado às outras mídias. Tratava-se (e ainda hoje é assim) de um veículo 

                                            
1 Outdoor, tipo específico do gênero propaganda, significa tecnicamente qualquer tipo de 

propaganda/publicidade ao ar livre, em painéis de rua de grandes dimensões.  
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de massa, de grandes audiências, e se destacava por possibilitar o uso do som, da 

imagem, cores e movimento. As mensagens publicitárias eram veiculadas na 

televisão, em sua maioria, em formas de comerciais, e em menor escala, por 

merchandising em shows, novelas e séries. O jornal era a segunda mídia mais 

utilizada pela publicidade, sendo a mídia mais acessível ao anunciante. Entretanto, 

destaca o autor, à época, como mídia nacional, o jornal se mostrava falho, pois poucos 

jornais eram de circulação nacional e esses poucos concentravam sua circulação na 

região de sua publicação. As revistas tinham como característica a seletividade do 

público consumidor, voltada para as classes mais altas. (SAMPAIO, 1999, p. 87-93).  

O rádio era o meio que mais atingia a população brasileira nos anos 90, estando 

presente em 90,2% (noventa vírgula dois por cento) dos lares do país. Na publicidade, 

as mensagens eram transmitidas por meio de fonogramas (spots2 e jingles3) ou por 

textos falados pelos próprios locutores das emissoras. O outdoor, por sua vez, era a 

forma de publicidade mais utilizada no estilo ar livre e se destacava pelo seu impacto, 

apenas superado pela publicidade televisiva, em atingir mais rapidamente a massa da 

população. (SAMPAIO, 1997, p. 89-95).  Rafael Sampaio (1997, p. 96-97) ainda 

destacou o uso de outros veículos para além dessas mídias dominantes, como o uso 

de placas sinalizadoras nas ruas, nas bancas de jornais, o uso de painéis em locais 

de grande circulação pública, e em ônibus. (SAMPAIO, 1997, p. 96-97). Mas, como 

será analisado mais adiante, os meios de divulgação publicitária foram ampliados com 

o passar dos anos, principalmente pelo espaço que o uso da internet proporcionou. 

Dito isso, passou a ser comum ver diariamente nos comerciais de alimentos, 

bebidas alcoólicas, aparelhos de ginásticas, produtos de beleza e emagrecimento, 

remédios, dentre outros, divulgados nos mais variados meios, como televisão, rádios 

e impressos o uso de artistas como Glória Pires, Xuxa, esportistas famosos, como 

Ronaldinho Gaúcho, Emerson Fittipaldi, Oscar Schmidt, ou profissionais que possuem 

alguma ligação com a área do produto. Também muito comum se tornou a 

recomendação de produtos e de serviços pelos apresentadores de programas de 

auditório ou entrevistas, como os de Hebe Camargo, Gugu Liberato e Fausto Silva, 

sem contar o uso, com frequência, da prática do merchandising em novelas e filmes 

(GUIMARÃES, 2007, p. 19). A ideia era associar as características que essas pessoas 

transmitiam ao produto ou serviço que estava sendo divulgado, como foi o caso da 

                                            
2 Quando são textos interpretados. 
3 Quando as mensagens publicitárias são cantadas.  
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apresentadora Ana Maria Braga, que teve sua imagem associada à rede de 

supermercados Carrefour para ser sua garota propaganda. A escolha decorreu de 

fatores que o diretor de marketing4 do grupo declarou querer transmitir para o seu 

público, como credibilidade, segurança e proximidade com o cliente. (GUIMARÃES, 

2007, p. 166, apud O Estado de São Paulo, 2004). 

Segundo Sérgio Gonçalves Macedo Junior (2016, p. 193), a influência exercida 

pelas celebridades pode ser traduzida pelo carisma e/ou credibilidade que sua 

imagem traz. Para o autor, essas características, sem dúvida, servem como elemento 

de persuasão na mensagem publicitária veiculada. Assim, o testemunho, a presença 

ou a simples associação da imagem da celebridade a uma publicidade funciona como 

elemento capaz de potencializar o alcance do objetivo publicitário. (MACEDO 

JUNIOR, 2016, p. 193). Paulo Jorge Scartezzini Guimarães elenca, ainda, uma 

terceira característica, a atração, que no consumidor estaria associada ao desejo de 

imitação de um comportamento, da percepção de sucesso e realização daquela 

celebridade, sendo capaz de influenciar sua empatia e admiração. (GUIMARÃES, 

2007, p. 165 apud Alan Liberman).  

Para Paulo Jorge Scartezzini Guimarães:  

 

Esse tipo de publicidade desencadeia “um comportamento no consumidor, 
em nível consciente e inconsciente, gerando uma resposta imediata devido 
ao conceito preexistente que se tem daquela pessoa ou grupo que está 
testemunhando a favor do produto, agregando-lhe valores como admiração, 
sucesso, riqueza, beleza, juventude, alegria, internacionalidade, tradição, 
notoriedade etc.” (GUIMARÃES, 2007, p. 161 apud CAMPUS, 1996, p. 222). 

 

Os consumidores parecem tender a acreditar que usar aquilo que é divulgado 

por uma celebridade, imitar seus comportamentos, atribuiria a elas semelhanças 

aquela celebridade. Desde modo, mostrar que famosos também consumiam seus 

produtos atraia a atenção dos consumidores que teriam uma maior aceitação do 

produto ou serviço divulgado.  

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães destacou, ainda, a opinião do publicitário 

Dudu de Carvalho a respeito do uso de “gente famosa” nas campanhas publicitárias. 

Para ele, embora o cachê aparentemente seja maior, “o retorno é melhor, porque o 

                                            
4 Marketing vem da palavra em inglês Market, que significa mercado. O marketing pode ser entendido 

como um estudo do mercado para melhor aproveitamento dele nas estratégias comerciais de uma 
empresa. (PATEL, 2019). 
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‘recall’ (lembrança) é mais forte, o produto fica na memória do consumidor já na 

primeira inserção.” (GUIMARÃES, 2007, p. 161-162). 

Por muito tempo, de maneira quase exclusiva, foram as celebridades que 

estiveram na linha de frente das campanhas publicitárias, tendo suas imagens 

apropriadas pelas marcas que se valiam do sucesso popular dessas pessoas para 

obterem rendimentos apreciáveis em suas vendas. No entanto, como ilustra Martin 

Lindstrom “um número cada vez maior de anunciantes está começando a reconhecer 

que os consumidores gostam de ver e estabelecer empatia com pessoas iguais a eles 

mesmos.” (LINDSTROM, 2017, p. 96). Ainda segundo o autor, uma reação mais 

favorável às pessoas tidas como ‘comuns’, isto é, aquelas que não são reconhecidas 

como grandes celebridades, está intimamente ligada à busca por autenticidade, de se 

ver representado por uma história que lhe parece autêntica e verdadeira, de confiar 

naquilo que elas estejam anunciando. Ao passo, quando feita por pessoas que 

estejam sob os holofotes, como os artistas, por exemplo, há uma sensação de que 

eles estão apenas encenando uma história, e que aquilo que eles estão dizendo não 

condiz com a realidade. (LINDSTROM, 2017, p. 96).  

É nesse contexto que entra em cena a figura do influenciador digital. Cabe aqui 

fazer um pequeno apontamento. As celebridades ainda têm seu espaço na 

publicidade, tendo reconhecimento e admiração, em especial, pelo público que 

consome dos veículos tradicionais de comunicação, principalmente televisivas. 

Entretanto, essas figuras, vistas como superiores e inalcançáveis, passaram a dividir 

espaço com os influenciadores digitais considerados, como será mostrado, “gente 

como a gente”, isto é, pessoas comuns, que interagem e ocupam os mesmos espaços 

que os seus seguidores5. As empresas continuam realizando campanhas com o 

marketing tradicional, entretanto, pela força das mídias sociais, o foco passou para os 

influenciadores digitais. Como bem ilustra Caio Barbosa, Michael Silva e Priscila Brito, 

os influenciadores digitais tratam-se de figuras similares as celebridades, tendo 

surgidos diante das inovações da era digital. São indivíduos que, via de regra, saíram 

do anonimato e por meio de alguns atributos, como o carisma, criatividade e 

credibilidade em nichos específicos, conseguiram milhares de seguidores em suas 

redes sociais, sendo aceitos pelas novas gerações como modelos a serem seguidos. 

(BARBOSA, SILVA; BRITO, 2019, p. 2).   

                                            
5 Seguidores corresponde ao número de contas que segue um perfil nas redes sociais.  
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Embora sejam figuras similares, aponta Issaaf Karhawi que a diferenciação 

entre um influenciador digital e uma celebridade está na capacidade de o primeiro 

conseguir preservar o seu “EU”. Assim, ela assenta que:  

 

[...] enquanto uma celebridade está distante, sob holofotes, traçando um 
caminho de sucesso que parece muito distante de quem os assiste no cinema 
ou na televisão, os influenciadores digitais estão no Facebook, no Instagram, 
no Snapchat, em espaços ocupados por “pessoas comuns” com quem 
dialogam em igualdade. (KARHAWI, 2016b, p. 46). 

 

É, portanto, nessa diferenciação que as marcas veem os influenciadores 

digitais como novos atores publicitários dessa década. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 

2019, p. 2). Feita essa análise, partir-se-á, agora, para o estudo dos influenciadores 

digitais. 

 

2.2 Origem, Conceituações e Características 

 

Com a popularização da internet nos últimos anos, tem-se notado a ascensão 

de uma outra figura que, comumente, participa da publicidade e influencia diretamente 

na decisão de compra do consumidor, os influenciadores digitais. As redes sociais 

deixaram de serem vistas apenas como uma ferramenta de uso pessoal e de 

entretenimento e se tornaram, também, plataformas de uso comercial. As marcas 

começaram a perceber a importância de fazer parte nesse meio digital e viram nos 

influenciadores digitais a ponte que eles precisavam para estarem mais perto de seu 

público consumidor. (SILVA; SCHWARTZ, 2018, p. 677-679).  

Mas, afinal, quem são os influenciadores digitais? De onde vem essa prática? 

Os blogueiros foram os precursores da influência digital, embora, em sua 

gênese, os blogs não passassem de listas de links na internet por meio dos quais os 

blogueiros atuassem como filtros de conteúdo na rede, disponibilizando comentários 

e endereço de páginas que visitavam. (KARHAWI, 2017, p. 49, apud BLOOD, 2002). 

Com o tempo, os blogs foram apropriados como diários virtuais, blogs institucionais 

de empresas, blogs de celebridades e blogs jornalísticos, mas guardando sempre a 

característica da pessoalidade. Essa influência advinda dos blogs que se veem hoje, 

decorre, em especial, dos blogs como diários virtuais, principalmente aqueles voltados 
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a moda. Nessa fase, as postagens eram mais limitadas ao look do dia6, onde a ideia 

era copiar as tendências das passarelas, com peças do próprio guarda-roupas, ou 

compartilhar ideias para que as pessoas pudessem fazer o mesmo. (KARHAWI, 

2016a, p. 4 apud FINDLAY, 2015, p. 167). As postagens eram despretensiosas, com 

linguagem simples e subjetiva, apenas com a intenção de compartilhar com os outros.  

A fase que se vislumbra dos blogs atualmente são as dos blogs como mídia. 

Os blogs passaram a ser encarados como veículos de comunicação, sendo uma fonte 

rentável para quem transformou um hobby, falar sobre um assunto que lhe interessava 

em seu tempo livre, em profissão, sendo os blogueiros considerados especialistas em 

assuntos específicos. (KARHAWI, 2017, p. 50, apud KARHAWI, 2016, p. 43). 

A mídia tradicional passou a utilizar a expressão ‘formador de opinião’ para se 

referir aos blogueiros que, de alguma forma, exerciam certo grau de influência sobre 

as outras pessoas. Issaaf Karhawi citando D. A. Hinerasky, afirma que “eles tornaram-

se formadores de opinião fundamentais no mercado, mesmo sem experiência 

profissional em função do alcance e audiência desses blogs” (KARHAWI, 2017, p. 51 

apud HINERASKY, 2012, p.18) e concluiu dizendo que mais que introduzir novas 

formas de consumir informações, eles se tornaram a preferência de grupos sociais 

significativos. (KARHAWI, 2017, p. 51 apud HINERASKY, 2012, p.51).  

Prossegue a autora, em um segundo momento, com a análise dos Vlogueiros7. 

Issaaf Karhawi afirma que, apesar de o YouTube8 ter surgido no ano de 2005, foi 

somente em 2010 que, no Brasil, os primeiro vloggers começaram a publicar. À época, 

os produtores de conteúdo no YouTube não tinham uma denominação específica, não 

existia nenhuma alusão ao termo influenciador digital, sendo referenciados em 

algumas matérias de ‘videoblogueiro’ por compartilharem seus textos em formato de 

vídeos. Mais recentemente, o termo vlogger ou vlogueiro foi substituído por youtuber, 

uma referência direta a plataforma na qual esses influenciadores digitais consolidaram 

sua profissão. (KARHAWI, 2017, p. 50-51). Issaaf Karhawi citando B. S. Motta, M. 

Bittencourt, e P. M. F. Viana, aponta que, na lógica do YouTube, estão presentes dois 

meios de comunicação: 

                                            
6 A expressão “Look do dia” é comumente usada para se referir à composição de peças de roupa, 

acessórios e está associada ao estilo de alguém.  
7 Segundo Issaaf Karhawi, o termo vlogger/Vlogueiro deriva de blogger/blogueiro, todavia, se diferem 

pelo formato de suas publicações, enquanto os blogueiros compartilham textos escritos, os 
Vlogueiros transformam seus textos em vídeos. (KARHAWI, 2017). 

8 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeo. 
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[...] o Youtuber consome algum conteúdo da mídia e, segundo os critérios de 
filtragem do seu canal, determina que tal conteúdo é relevante para ser 
comentado. Em seguida, produz o vídeo, edita-o e posta no Youtube. O 
internauta consome as notícias sob o ponto de vista do Youtuber, com uma 
dupla presença da mídia: a dos meios de comunicação e a do líder de opinião 
por meio da internet. Apesar disso, o Youtuber apresenta-se como sujeito 
anônimo, pelo fato de não ser celebridade das mídias tradicionais, o que lhe 
proporciona certa legitimidade perante os assinantes de seu canal (é uma 
pessoa anônima falando para outros anônimos). Por essa razão, é 
reconhecido como líder, tornando-se, com o passar do tempo, uma 
celebridade midiática da internet. (KARHAWI, 2017, p. 52, apud MOTTA; 
BITTENCOURT; VIANA, 2014, p. 11). 

 

Os youtubers fazem parte, também, dessa trajetória sobre a evolução de quem 

é hoje o influenciador digital. Em seus canais, produzem conteúdos que geram uma 

maior conexão com seus seguidores, e aquilo que aquele amador produz acaba, por 

vezes, gerando mais repercussão e confiança do que a experiência compartilhada de 

um especialista. Deste modo, eles acabam sendo encarados como autoridades no 

assunto e, assim como os blogueiros, para além da denominação referência a 

plataforma na qual produzem seus conteúdos, de uma maneira geral, passaram a ser 

reportados por formadores de opinião, sendo referências em assuntos específicos. 

(KAHARWI, 2017, p. 51-52).  

Foi somente a partir de 2015 que o termo influenciador digital (em inglês, digital 

influencer) passou a ser usado mais comumente no Brasil. Issaaf Karhawi (2017, p. 

53) aponta a entrada de novos aplicativos na esfera de produção desses profissionais 

como principal motivo, vez que deixou de se restringir a apenas uma plataforma. 

Assim, para além do YouTube e dos blogs, esses profissionais passaram a utilizar 

outras plataformas sociais, como exemplo, o Facebook e o Instagram, alcançando 

cada vez mais públicos diferentes. Deste modo, intitular-se com blogueiro ou Youtuber 

parecia limitar a atuação desses profissionais nas redes sociais digitais. Sendo assim, 

o termo influenciador digital passou a fazer parte do discurso midiático brasileiro, 

passando os próprios blogueiros e youtubers a se autodenominarem influenciadores 

digitais. (KARHAWI, 2017, p. 53-54). 

Deste modo, pode-se concluir que o que é chamado hoje de influenciadores 

digitais são aqueles que, anos atrás, foram chamados de blogueiros, Vlogueiros 

(youtubers) e formadores de opinião, devido a ampliação das possibilidades de 

atuação, decorrente do desenvolvimento de outros dos meios de comunicação. O 

Facebook e o Instagram, por exemplo, deram a oportunidade para que pessoas 
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compartilhassem as suas ideias e opiniões também nessas redes sociais, atraindo um 

enorme público que compartilha dos mesmos interesses. 

Segundo Marcos Inácio Severo de Almeida et al. “influenciadores digitais são 

formadores de opinião virtuais que representam uma alternativa para empresas que 

confiam na comunidade reunida em torno desses perfis como público-alvo de 

divulgação.” (ALMEIDA, 2018, p. 116).  

Para Cristiane Rubim Manzina da Silva e Felipe Maciel Tessarolo o termo 

influenciador digital “se refere aquelas pessoas que se destacam nas redes e que 

possuem a capacidade de mobilizar um grande número de seguidores, pautando 

opiniões e comportamentos e até mesmo criando conteúdos que sejam exclusivos.” 

(SILVA; TESSAROLO, 2016, p. 5).  

De modo bastante esclarecedor, Luana Guimarães Peres e Issaaf Karhawi 

definem o influenciador digital como sendo produtor de conteúdo, ‘especialistas 

amadores’, sujeitos que levam para a rede aquilo que gosta, se profissionaliza e 

começa a trabalhar com o assunto. (PERES; KARHAWI, 2017, p. 1.677). 

Caio César do Nascimento Barbosa, Michael César Silva e Priscila Ladeira 

Alves de Brito, por sua vez, trazem conceito mais detalhado:  

 

Os digital influencers são indivíduos que exercem demasiada influência sobre 
um determinado público, possuindo a habilidade de criar e influenciar a 
mudança de opiniões e comportamentos, podendo conceber padrões por 
meio de diálogos diretos com seus seguidores. Sendo por muitas vezes 
criadores de conteúdo, por meio das mídias sociais, em especial, nas 
plataformas do Instagram e do Youtube, com conteúdo muitas vezes 
exclusivos, geram uma conexão com seu público em diversas áreas de 
atuação, como cultura e entretenimento, moda, cuidados com a saúde e 
corpo, gastronomia, dentre outros. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 9). 

 

Conhecidas algumas definições, podem-se extrair alguns elementos principais 

do conceito de influenciador digital: capacidade persuasiva, interatividade social, 

carisma, proximidade com seus seguidores e credibilidade. Os influenciadores digitais 

passaram a se destacar, atraindo cada vez mais seguidores. Como eles compartilham 

o seu dia a dia, expondo seus estilos de vida, experiências, gostos, preferências, as 

pessoas tendem a sentir uma proximidade com o influenciador digital, como se fosse 

um amigo. Os influenciadores digitais interagem com seus públicos nas redes sociais, 

nos blogs e nos canais no YouTube por meio de comentários ou de mensagens diretas 

o que pode levar ao desenvolvimento de uma relação de intimidade e amizade entre 

eles. E, com isso, a opinião dos influenciadores digitais sobre um determinado produto 
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ou serviço se torna valiosa vez que as pessoas que os acompanham se tornam mais 

suscetíveis as suas opiniões, vendo essas figuras como alguém de confiança e que 

discutem coisas de seus interesses.  

Robert B. Cialdini (2012, p. 10) classifica essa aceitação como sendo armas da 

persuasão. Para o autor, os princípios como reciprocidade, coerência, aprovação 

social, afinidade, autoridade e escassez possuem potencial de incutir nas pessoas 

aquilo que ele denomina de consentimento automático e impensado. De acordo com 

Robert B. Cialdini os seres humanos estão mais propensos a comprar e a consumir 

produtos que são vendidos (ou apresentados) por autoridades no assunto e pessoas 

parecidas com elas mesmas. (CIALDINI, 2012, p. 10).  

De acordo com Carolina Frazon Terra vive-se uma verdadeira inversão da 

influência, vez que, na geração anterior a influência advinha de fontes confiáveis, 

assim considerados os jornalistas, acadêmicos, economistas. Em contrapartida, a 

geração atual confia mais em pessoas que são iguais a elas, em redes sociais.  

(TERRA, 2017, p. 2 apud BOTSMAN, 2017). As informações que por muito tempo 

foram feitas únicas e exclusivamente por pessoas desconhecidas, jornalistas, 

colunistas, uma mídia considerada sem rosto, começou a sofrer impacto pois o que 

se percebe hoje é que o público busca constantemente um rosto para aquilo que ele 

vê, lê ou ouve na mídia. (KARHAWI, 2016b, p. 48 apud KARHAWI; SAAD-CORRÊA, 

2015, p. 657). Isso explica a maior aceitação em comprar algo, a exemplo, uma 

maquiagem, recomendada por uma influenciadora que é legitimada no assunto, que 

interage com seus seguidores, a seguir a imposição de uma campanha publicitária 

convencional. Isso se deve à relação de proximidade que é construída, comparável 

aos círculos de amizade, que ao indicar um produto, faz parecer que é um amigo 

indicando-o. (TERRA, 2017, p.7). 

Issaaf Karhawi (2016b, p.50) citando a passagem de Michel Foucault (2014, 

p.54), diz que “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época” para se referir 

à emergência dos influenciadores digitais. Afirma a autora que a legitimação desses 

sujeitos que trabalham com a criação de conteúdo e com a exposição de sua imagem 

no ambiente digital só é possível pelos regimes de visibilidade que aceitam e 

sustentam essas práticas contemporâneas. Vive-se hoje uma sociedade de 

exposição, de ser visto, notado, curtido, comentado, compartilhado. (KARHAWI, 

2016b, p. 50).  
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Luana Guimarães Peres e Issaaf Karhawi (2017, p. 1681) descrevem o perfil 

dos influenciadores digitais no Brasil. Segundo essas autoras, há aqueles com perfis 

de autoridade, de rompedor, de conector, bem como aqueles que têm características 

mais populares, como influenciadores celebridades e marca em pessoas. A grosso 

modo, estes últimos se destacam pela popularidade que tem nas redes sociais, com 

grande número de seguidores, realizando parcerias monetárias, uma vez que seu 

nome se tornou um produto, uma marca, ou é vinculado a uma. O influenciador 

autoridade, por sua vez, é aquele que legitima seu discurso por se tornar referência 

no tema que fala. O conector é aquele que se destaca pela sua alta capacidade de 

espalhar tendências e conectar grupos com perfis distintos. E, por fim, o rompedor é 

aquele que traz debates sobre temas relevantes em suas redes sociais. (PERES; 

KARHAWI, p. 2017, 1681-1685). Entretanto, não é o objetivo aqui esgotar o 

tratamento desses diferentes perfis de influenciadores digitais. 

Com o excesso de informações a qual se é bombardeado todos os dias, o 

surgimento de novos produtos, novas marcas, anúncios e promoções a todo instante, 

o processo de decisão de compra tem sido uma tarefa difícil, transformando-se numa 

extensa pesquisa a sites, blogs, redes sociais, à procura de informações e de 

recomendações. Issaaf Karhawi (2016b, p. 43) traça dois principais motivos pelos 

quais os influenciadores digitais logram esse status em um ambiente que é, 

teoricamente, de igualdade e horizontalidade. Segundo a autora, o primeiro está 

relacionado à capacidade de filtrar toda a informação que chega aos mais variados 

públicos nas redes e o segundo está relacionado a capacidade deles reunirem 

atributos que lhes imprimem credibilidade, reputação e prestígio, a exemplo dos blogs 

de moda, que não só levam informações sobre moda e beleza para o público até então 

afastados dessas informações, vez que a maioria das revistas de moda possuem um 

público mais elitizado, como também criam e consolidam uma comunidade de leitores 

e seguidores que confiam em suas opiniões. Tais atributos levam à construção de 

uma influência na rede, quase uma autoridade no ambiente digital. (KARHAWI, 2016b, 

p. 46). 

De acordo com Laís Ramos Barbosa (2016, p. 251), o poder persuasivo de um 

influenciador se fundamenta na credibilidade de suas sugestões, opiniões, estilo de 

vida, que transmitem ao destinatário a certeza e a relevância do que foi exposto. A 

relação de proximidade, a confiança construída naquele amigo virtual, que é visto 

como referência, é capaz de exercer uma força apta a influenciar a nova geração a 
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preferir determinada marca ou escolher determinado produto igual ao que ele está 

usando, norteando a decisão de compra dos jovens. (BARBOSA, 2019, p. 251). Por 

fim, destaca Issaaf Karhawi que a construção e a consolidação de sua reputação se 

dá a medida em que o influenciador age com profissionalismo, publicando conteúdos 

com regularidade, consistência e qualidade, de modo a atender as expectativas do 

seu público. (KARHAWI, 2016b, p. 46). 

 

2.3 Comportamento na Publicidade 

  

Como foi apresentado, os influenciadores digitais constroem sua influência, 

visibilidade e fama por meio da internet, e por estarem mais próximos de seu público 

nas redes sociais, nos blogs e nos canais do YouTube, os empresários interessados 

em divulgar suas marcas passaram a ver em influenciadores digitais um caminho 

viável para dialogar e se aproximar de um público que não está ao seu alcance 

normalmente.  

Segundo Carolina Frazon Terra (2017, p. 12), as marcas, ao darem conta da 

evidência que os influenciadores digitais passaram a ter junto à rede e com o intuito 

de ver essa evidência ser transferida aos seus produtos ou serviços, iniciaram ações 

de relacionamento ou até de pagamento junto a esses. (TERRA, 2017, p. 12). Mas 

além das marcas, os próprios influenciadores digitais conscientizaram-se de sua 

importância, partindo deles o interesse em monetizar a relação com as marcas. 

(TERRA, 2017, p. 13).  

Exemplificando os blogs de moda, tome-se a situação em que uma internauta 

apaixonada por moda cria um blog e lá começa a opinar sobre marcas, estilistas, 

produtos de beleza e, com o passar do tempo, ela vai se tornando referência na rede 

sobre o assunto, desfrutando de muitos acessos em seu blog. Em decorrência, ela 

adquire habilidade, o saber-fazer, na prática de blogar que, associado à reputação 

consolidada culmina em um processo de legitimação por parte das leitoras que têm 

aquele espaço como confiável, tanto do ponto de vista afetivo e pessoal, o que Issaaf 

Karhawi chama de confiança na palavra da “amiga virtual”, como do ponto de vista 

temático, conhecimento sobre moda. Os empresários que possuem marcas ligadas a 

moda e a beleza logo se interessam pela reputação e notoriedade dessa blogueira, já 

que seu blog se tornou um espaço de informação especializada sobre o tema e ainda 
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guarda a característica da pessoalidade, compartilhamento, informação, o famoso 

“fazer por amor”. (KARHAWI, 2016c, p. 202-203).  

Em pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest9 em 2018, com 4.283 (quatro 

mil duzentos e oitenta e três) internautas brasileiros, constatou-se que os 

influenciadores digitais são quase tão presentes na tomada de decisão de um 

consumidor para a compra de um produto quanto os amigos e parentes. Em uma 

escala de 0 (zero) a 100% (cem por cento), em média, 50% (cinquenta por cento) dos 

respondentes afirmaram confiar em influenciador digital como fonte de informação 

para a compra de um produto e 56% (cinquenta e seis por cento) em amigos e 

parentes. Ainda entre os respondentes, 86% (oitenta e seis por cento) afirmaram já 

terem descoberto um produto por indicação de influenciador digital e 73% (setenta e 

três por cento) afirmaram terem comprado um produto por indicação de influenciador 

digital. (QUALIBEST, 2018).  

O consumidor atual se identifica e passa a confiar mais em uma opinião exposta 

por um influenciador digital, que também é consumidor, sobre determinado produto, 

que na marca em si, como mostram os dados na figura a seguir: 

 

Figura 1 – Referência na hora da compra 

 

Fonte 1 – QualiBest (2018) 

 

Essa confiança no influenciador digital decorre da identificação do consumidor 

potencial com ele, por ser considerado uma pessoa normal, com o qual possui uma 

relativa proximidade e confiança, no qual muitas vezes se espelha, dando mais 

credibilidade ao influenciador digital à marca ou outra pessoa com a qual nunca teve 

contato. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 10).  

                                            
9 Instituto de pesquisas online com foco em acompanhar as mudanças de comportamento das 

pessoas e entender melhor seus hábitos, relações e desejos. 
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As mídias sociais digitais ainda possuem elementos que conduzem a 

legitimação de seus públicos, como o uso da primeira pessoa, o tom confessional, 

comunicação mais espontânea, com linguagem simples, quase como um amigo 

recomendando algo, sendo muito associados à subjetividade, opinião pessoal, 

parcialidade, etc. Esses elementos são capazes de fazer com que seus leitores, 

seguidores, confiem e aceitem as suas sugestões e dicas, construindo, assim, sua 

reputação, seu capital social e/ou cultural. (KARHAWI, 2016c, p. 201-204). Ao 

anunciar com determinado influenciador digital aquela publicidade é consumida com 

maior aceitação pelo simples fato de confiarem na palavra daquela pessoa. 

Dito isso, é possível afirmar que mais do que apenas pautar opiniões e 

comportamentos, criando conteúdo em suas redes, certo é que o influenciador digital 

vende uma marca pessoal, que tem reputação, credibilidade. Como atesta Issaaf 

Karhawi, os influenciadores digitais criam uma imagem de si, de uma marca que passa 

a ter valor de troca para as empresas, ou seja, transformam a sua própria imagem em 

mercadoria. (KARHAWI, 2016b, p.41). Deste modo, é possível afirmar estar-se diante 

de uma figura que tem redefinido as práticas e dinâmicas do mercado, vez que, 

comercializam não apenas banners10 em seus blogs ou negocia publicações e vídeos 

pagos em que falam de marcas parceiras, mas comercializam, também, a sua própria 

imagem. (KARHAWI, 2016b, p. 42).  

Ao iniciarem ações nesse meio, geralmente os influenciadores compram 

produtos de uma marca e usam seus blogs (e aqui, fazendo o uso da analogia, 

estende o entendimento para outros meios de comunicação como os canais no 

YouTube, perfis em redes sociais) para escreverem resenhas sobre eles, apontar 

seus benefícios, modo de uso, preço, a experiência com o produto. (KARHAWI, 

2016c, p. 208 apud ZIV, 2011, p.137). Ao consolidar um público e se estabelecer como 

marca, ou veículo de mídia, a blogueira (embora a autora se refira às blogueiras de 

moda, o exposto será utilizado em analogia aos demais influenciadores digitais), 

começa a estabelecer parcerias comerciais com empresas do ramo e monetizar o 

conteúdo que produz. Deste modo, são feitas publicações pagas, publieditoriais, 

parcerias comerciais, campanhas publicitárias, ações de embaixadoras de marcas, 

participações em eventos, dentre outros. (KARHAWI, 2016b, p. 43). 

                                            
10  Banner é um elemento do site ou blog com informações publicitárias, com o intuito de gerar 

vendas, podendo ou não conter um link que direciona a outro site. Também pode ser usado para 
divulgar blogs parceiros, promoções, lembrar eventos, entre outras funções. (EDIR, 2020). 
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Os influenciadores digitais passaram a ser convidados para o lançamento de 

produtos de uma marca, onde trabalham diretamente com sua imagem, ou promovem 

“encontrinhos” patrocinados e, na oportunidade, distribuem brindes, convertendo seus 

leitores, seguidores, em clientes em potencial para a marca que está patrocinando o 

evento. Outra parceria também muito comum são as campanhas publicitárias, em que 

o influenciador pode ser embaixador de uma marca ou figurar em comerciais 

televisivos. Em outros casos, as parcerias podem dar-se pela criação e 

desenvolvimento de produtos, que terão a assinatura do influenciador digital. E há as 

campanhas exclusivamente digitais, que são aquelas em que o influenciador digital 

utiliza sua rede social, seu canal, seu blog para criar conteúdo por meio de publicações 

ou vídeos pagos, fazendo avaliações e indicando produtos. (KARHAWI, 2016b, p. 52-

55). 

As marcas que buscam parcerias com blogueiras de beleza, começaram a 

enviar produtos e “comprar” resenhas sabendo que os “blogueiros” como 

influenciadores digitais, ocupam altas posições nesse âmbito, porque são fontes 

confiáveis, capazes de propagar informação pela “cadeia de influência”. (KARHAWI, 

2016c, p. 208 apud ZIV, 2011, p. 137). Nesse tipo de parceria, “os fornecedores 

proporcionam produtos/serviços para estas pessoas de forma gratuita, com o intuito 

de se obter uma troca, qual seja, a publicidade nas plataformas sociais.” (BARBOSA; 

SILVA; BRITO, 2019, p. 11).  

Caio César do Nascimento Barbosa, Michael César Silva e Priscila Ladeira 

Alves de Brito (2019, p. 11) destaca haver um modelo padrão de divulgação 

publicitária pelos influenciadores digitais: 

 

O anunciante produz um pequeno resumo das características e informações 
do produto ou serviço (briefing) e o repassa para o influenciador digital, que 
lhe divulgará nas mídias sociais. A divulgação ocorre por meio de fotos no 
feed e por Stories (vídeos de no máximo 15 segundos que desaparecem em 
24 horas) no caso do Instagram, e por meio de vídeos na plataforma do 
Youtube. Tais plataformas são as mais utilizadas, atualmente, ainda que 
existam divulgações em mídias sociais como o Facebook, Snapchat ou 
Twitter. 
Com base no briefing, o fornecedor pode lhe ditar algo a ser repassado aos 
potenciais consumidores ou lhe dar autonomia para que crie algo despojado. 
(BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 11). 

 

O gênero dos blogs de moda estão, a priori, associados a blogs pessoais, onde 

as pessoas vão atrás de experiências da vida pessoal do blogueiro, opiniões, estilo 

de vida, dicas. Quando essa característica é posta em cheque, no momento em que, 



28 
 

se há dúvidas sobre o teor das postagens, isto é, se os posts são patrocinados, se os 

produtos ali indicados são de fato bons, se há parcerias da marca com o blogueiro, 

dentre outros pontos, há uma quebra da confiança construída pelos leitores naquele 

blogueiro. (KARHAWI, 2016c, p. 204). 

Certo é que quem procura informações sobre um determinado produto ou 

serviço quer experiências reais, está interessado na opinião daquele amigo virtual, 

não em opiniões compradas, comumente chamados de posts11 pagos. Ciente dos 

interesses de seus leitores, seguidores, os influenciadores digitais muitas vezes 

omitem a publicidade por traz daquele post, como mostram os dados da pesquisa 

Creators & Marcas realizada pela YouPix12 e pela BRUNCH: 

 

Figura 2 – Indicação de publicidade 

 

Fonte 2 – YouPix; BRUNCH (2019) 

 

Perguntados se ao fazerem post patrocinado avisam que o mesmo se trata de 

uma publicidade, em uma escala de 0 (zero) a 100% (cem por cento), 78% (setenta e 

oito por cento) dos influenciadores digitais entrevistados responderam que sempre 

avisam, 15% (quinze por cento) responderam que às vezes avisam, mas outras vezes 

não e 7% (sete por cento) responderam que nunca avisam. Ainda aqueles que 

responderam que avisam se tratar de publicidade, a grande maioria dos entrevistados 

afirmaram desconhecer que se trata de uma regra prevista em lei. Os entrevistados 

que responderam que não avisam que o post foi patrocinado por uma marca revelaram 

que não o fazem por não acharem necessário. Esses dados, retirados da pesquisa 

                                            
11  Post é o diminutivo informal de postagem. É uma publicação (comentário, notícia, texto, etc.) em 

sites, blogs ou redes sociais. (EDIR, 2020) 
12  YOUPIX é uma consultoria de negócios para influência e comunicação digital.  
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realizada pela YouPix e pela BRUNCH, em 2019, intitulada “Creators & Marcas”, em 

que foram entrevistados 152 (cento e cinquenta e dois) influenciadores digitais 

brasileiros que trabalham com marcas, desencadeiam naquilo que o CBAP (Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária) e o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) consideram como publicidade ilícita, mais especificamente, publicidade velada, 

subliminar.   

Uma estratégia utilizada pelos influenciadores digitais é criação de narrativas. 

O influenciador digital ao contar uma história ou acontecimento do seu dia, torna tal 

situação tão comum, tão familiar, que a marca é inserida de forma natural como um 

exemplo positivo, como explica Issaaf Karhawi (2016c, p. 209). Segundo a autora, 

alguns blogueiros, em especial, os mais experientes no mercado, “[...] criam situações, 

momentos especiais para o uso do produto anunciado, enfim, criam narrativas que 

seduzem, inspiram confiança e, consequentemente, vendem produtos.” (KARHAWI, 

2016c, p. 209). 

No Instagram, tal estratégia ganha ainda mais força, principalmente ao 

utilizarem o Instagram stories, que é um dos recursos do aplicativo que permite o 

compartilhamento, em tempo real, de imagens e vídeos que ficam disponíveis por 24 

(vinte e quatro) horas, podendo permanecer no perfil quando adicionado aos 

destaques. Por ter um formato mais dinâmico, permitem uma conexão mais pessoal 

com o público, o que possibilita a criação de relações mais intimistas, sendo mais um 

meio para que marcas e empresas possam interagir e alcançar clientes em potencial, 

sendo uma ótima ferramenta de divulgação da marca e de seus produtos. 

(INSTAGRAM, 2019?). Com este recurso, a marca pode ser sutilmente divulgada, 

onde o influenciador digital aparece consumindo seus produtos no café da manhã, no 

lanche da tarde, em atividades físicas, além de ser possível iniciar conversas com 

seus seguidores por meio das enquetes, perguntas que podem ser adicionadas à 

publicação sendo um reforço a mais de interação com os usuários. Além dos stories, 

também é possível enviar mensagens diretas, que funcionam como uma espécie de 

chat. (INSTAGRAM, 2019?). A relação torna-se ainda mais próxima e amigável já que 

os próprios influenciadores digitais se colocam à disposição para esse tipo de 

interação.  

Uma vez que os influenciadores digitais utilizam sua conta pessoal para realizar 

a publicidade, torna-se ainda mais difícil diferenciar o que é uma opinião pessoal do 
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que é um post pago, publicitário, também chamado de publipost13. Ao publicarem 

momentos e experiências do dia a dia nos stories, aproveitam a ocasião para anunciar 

um produto novo no mercado, falar dos seus benefícios e, na maior parte das vezes, 

oferecer cupom de desconto para seus seguidores. Em pesquisa realizada pelo 

Instagram, feito pela Ipsos, em agosto de 2018, foram entrevistadas 18 (dezoito) mil 

pessoas, entre 13 (treze) e 54 (cinquenta e quatro) anos, em 12 (doze) países, dentre 

eles, o Brasil, 68% (sessenta e oito por cento) das pessoas afirmaram que ficam mais 

interessadas em uma marca ou em um produto depois de verem o item em um story. 

(INSTAGRAM, 2019?). 

A influenciadora digital Thássia Naves coleciona milhares de seguidores em 

suas redes sociais, podendo ser considerada uma das principais figuras quando o 

assunto é moda, beleza e lifestyle. Na imagem a seguir, a influenciadora digital utiliza 

seu perfil na rede social Instagram para divulgar produto da marca Desinchá e oferece 

cupom de desconto para os seus seguidores: 

 

Figura 3 – Publicação no Feed do Instagram 

 

Fonte 3 – Thássia Naves (2020) 

                                            
13  Publipost consiste em postagem de texto, imagem ou vídeo de conteúdo patrocinado. O seu intuito 

é divulgar determinado produto ou serviço a um nicho específico, normalmente por meio de uma 
autoridade do assunto. (EDIR, 2020). 
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Esses posts criados pelos influenciadores digitais são tão sutis que, se não 

fosse o aviso legal de post patrocinado, nenhum leitor seria capaz de identifica-lo. 

Essa tática é um atrativo a mais para as marcas enviarem seus produtos em troca de 

uma postagem em que o influenciador digital tece elogios ou apenas o utiliza, o que 

seria uma forma direta de dar visibilidade à marca.  

Na mesma pesquisa “Creators & Marcas”, realizada pela YouPix e pela 

BRUNCH, os 152 (cento e cinquenta e dois) influenciadores digitais foram 

perguntados se alguma marca já pediu para que não avisassem que o post era 

patrocinado. Em uma escala de 0 (zero) a 100% (cem por cento), 36% (trinta e seis 

por cento) dos influenciadores digitais afirmou que ao menos uma marca já pediu para 

que não fosse avisado que o conteúdo estava sendo patrocinado. (YOUPIX; 

BRUNCH, 2019). 

 

Figura 4 – Omissão pelas marcas 

 

Fonte 4 – YouPix; BRUNCH (2019) 
 

Em 2017, o Instagram lançou um novo recurso com o objetivo de tornar as 

relações comerciais mais transparentes por meio da descrição “Parceria paga com” 

nas publicações patrocinadas por marcas. O recurso é disponível tanto para os posts 

quanto para os Stories com o objetivo de levar mais transparência aos usuários que 

seguem criadores de conteúdo/influenciadores digitais. (JULIO, 2017). Na imagem a 

seguir, pode aproximar-se de um exemplo do uso deste recurso pela influenciadora 

Digital Flávia Pavanelli ao realizar parceria com a marca Luminus Hair: 
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Figura 5 – Parceria paga com 

 

Fonte 5 – Flávia Pavanelli (2018) 

 

A despeito da ferramenta apontada, muitos influenciadores digitais podem 

aproveitar da credibilidade já criada para realizarem parcerias por dinheiro e ainda 

escrevem sobre experiências pessoais, como se, de fato, utilizassem o 

produto/serviço, não sinalizando, sequer, se aquele post é publicitário ou não. Sobre 

a temática da publicidade subliminar será dedicado um tratamento mais detalhado na 

próxima seção. 

 

2.4 Remuneração  

 

Como já adiantado no tópico anterior, nas ações de relacionamento entre 

influenciadores digitais e as marcas parceiras tem sempre uma retribuição que será 

tratada mais detalhadamente neste tópico. Assim como em todas as profissões, o 

influenciador digital também tem seu preço, pois ele produz conteúdo, cede sua 

imagem para uma marca, engaja com o público e, para tanto, requer uma retribuição 

que, em algumas situações, será financeira, mas, em outras, poderá envolver 

benefícios diversos daqueles de cunho pecuniário. Essas possibilidades referem-se à 

remuneração direta e a indireta. 

Segundo Cassio Politi (2019b), existem diversas formas de os influenciadores 

digitais serem remunerados e a escolha entre a contrapartida financeira e a 

contrapartida não-financeira poderá decorrer do objetivo que a marca pretende com 
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aquela parceria, como também do interesse do influenciador digital em se relacionar 

com a marca parceira. Segundo o autor, ações pagas geralmente são feitas quando 

a marca quer ser reconhecida pelos consumidores como “brand awareness”, ou seja, 

quando ela busca por notoriedade, ser bem lembrada pelo público e se diferenciar no 

mercado. Para tanto, buscam influenciadores digitais com as características que 

querem passar para a campanha. (POLITI, 2019b). 

Quando o objetivo é vender mais, Cassio Politi (2019b) destaca uma ação muito 

utilizada pelas marcas, o “unboxing”, termo em inglês que se refere ao ato de 

desembalar novos produtos, conhecidos popularmente como “recebidinhos” ou 

“mimos”. Neste tipo de ação, a marca envia produtos para o influenciador digital e, na 

maioria das vezes, oferece condições especiais para o seu público, por meio de 

cupom de desconto daquele influenciador. (POLITI, 2019b). Como dito alhures, nesse 

tipo de ação o influenciador digital vale-se de uma situação do seu dia-a-dia para 

tornar sutil a publicidade por trás daquele post. Ações desse tipo são comuns nos 

canais do YouTube e no Instagram podendo, neste último, ser adicionado um link 

durante suas postagens nos stories direcionando imediatamente os seus seguidores 

ao site das lojas virtuais. (POLITI, 2019b). 

Em relação à contrapartida não-financeira, Cassio Politi (2019b) destaca 

também aquelas, por exemplo, em que o influenciador digital se beneficia com alguma 

experiência ou oportunidade, aumentando sua fama e sua popularidade. Exemplos 

desse tipo de ação são a presença em eventos e o convite para conhecer o processo 

de fabricação de um produto. Nesse tipo de ação, ambas as partes saem ganhando: 

a marca, pelo fato de os influenciadores digitais utilizarem suas redes para fazer 

publicações do evento, e o influenciador digital, por participar de um evento de seu 

interesse e ao mesmo tempo estar se promovendo. (POLITI, 2019b). Ressalta-se que, 

em algumas ocasiões, a presença em eventos será remunerada diretamente, ou seja, 

a marca paga para ter a presença do influenciador digital.  

Segundo Issaaf Karhawi (2016c, p. 208), há um duplo interesse em se 

estabelecer parcerias entre marcas e influenciadores digitais. Estes buscam na 

parceria uma forma de promover seu blog, canal no YouTube e perfis nas redes 

sociais e as marcas buscam nos influenciadores digitais um espaço para promover 

seus produtos e serviços. A confiança que é depositada neles, influenciadores digitais, 

transfere-se à marca no momento em que uma foto é postada indicando um produto 

ou um serviço. (KARHAWI, 2016c, p. 208).  
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Em pesquisa realizada pela YouPix, em 2019, intitulada ROI & Influência, com 

94 (noventa e quatro) empresas brasileiras, revelou-se que 83% (oitenta e três por 

cento) das empresas da amostra costumam realizar ações remuneradas com 

influenciadores digitais com o objetivo principal de gerar promoção de mensagem de 

marca. (YOUPIX, 2019). Dentre os modelos de remuneração existentes, a pesquisa 

Creators & Marcas, realizada pela YouPix e BRUNCH, em 2019, verificou a taxa de 

adesão dos influenciadores digitais em ações que envolviam comissionamento e 

clique. Nessas ações, o influenciador digital anuncia produtos de terceiros gerando 

comissões sempre que alguém os compra através dos seus posts ou geram tráfego 

para o site das lojas virtuais. Dos 152 (cento e cinquenta e dois) influenciadores 

digitais entrevistados, 76% (setenta e seis por cento) deles responderam que já 

fizeram ou fazem trabalhos que pagam um valor fixo mais a porcentagem de comissão 

sobre a venda, que varia de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento). Em se 

tratando do percentual por clique, o número foi menor, caiu para 51% (cinquenta e um 

por cento) a adesão em campanhas que remuneram com um valor fixo mais a 

porcentagem por clique. E há, ainda, os posts remunerados em que as marcas pagam 

um valor fixo e único para que os influenciadores recomendem seus produtos. Como 

dito anteriormente, nessas ações a marca geralmente manda um resumo para o 

influenciador digital basear-se, podendo dar-lhe maior liberdade para deixar a 

postagem mais pessoal e genuína possível. Em troca, há o pagamento de uma 

remuneração. (YOUPIX; BRUNCH, 2019). A seguir, têm-se os gráficos da pesquisa 

realizada: 

 

Figura 6 – Remuneração: valor fixo + % de comissão 

 

Fonte 6 – YouPix; BRUNCH (2019) 
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Figura 7 – Remuneração: valor fixo + % por clique 

 

Fonte 7 – YouPix; BRUNCH (2019) 

 

  Deste modo, é possível perceber a tendência de que, nos relacionamentos 

entre os influenciadores digitais com os titulares das marcas parceiras, haja troca de 

retribuições, o que pode decorrer tanto de pagamento pecuniário quanto pela via de 

oferta de produtos/serviços de forma gratuita. Entender esse fenômeno remuneratório 

é importante para o possível enquadramento do influenciador digital como 

responsável pelos danos causados em decorrência de sua informação, vez que, para 

tanto, como destaca Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 174), há a 

necessidade de se ter um benefício decorrente de sua atuação, seja ele qual for 

(GUIMARÃES, 2007, p. 174). 

 

2.5 Engajamento  

 

Segundo Cássio Politi (2019a), não existe um tamanho certo em números de 

seguidores para que uma pessoa possa ser considerada influenciadora digital. Ela 

pode contar com milhares de seguidores como também com algumas centenas. O 

que existe são algumas classificações para os influenciadores de acordo com o 

número de seguidores que possuem em uma rede social. (POLITI, 2019a). Essa 

classificação pode ser visualizada na figura a seguir: 
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Figura 8 – Classificação de influenciadores digitais pelo número de seguidores numa rede social 

 

Fonte 8 – Politi (2019a) 

 

As cinco classificações que aparecem na figura são: os megainfluenciadores, 

mesclados entre nativos digitais, que são pessoas que consolidaram sua reputação 

no ambiente digital, como também estrelas do esporte ou da música, por exemplo; os 

macroinfluenciadores e os intermediários normalmente são pessoas que já possuem 

grande relevância em segmentos específicos ou nichos; e os microinfluenciadores e 

os nanoinfluenciadores são aqueles considerados relevantes em nichos muito 

específicos, podendo alcançar audiências significativas. (POLITI, 2019a).  

A escolha entre um influenciador e outro deve decorrer, como destaca Gabriel 

Andrade (2019), de um planejamento de campanha, isto é, primeiramente é 

necessário definir o objetivo e o retorno esperado. (ANDRADE, 2019). Stéphanie 

Freitas (2019) elenca ainda um terceiro elemento: a escolha do público-alvo. Segundo 

a autora, é preciso definir também o público que se deseja alcançar com a campanha 

para que a escolha do influenciador seja mais assertiva. (FREITAS, 2019).  

Assim, quando o objetivo é direcionado tanto para o fortalecimento de marca, 

quando do lançamento de novos produtos ou da busca por novos públicos-alvo, como 

também para a busca por fidelização de um público, por meio do reconhecimento da 

marca, está-se diante das campanhas chamadas de brand awareness. Quando o 

objetivo é aumentar as vendas de um produto, por exemplo, ter-se-ão as chamadas 

campanhas de conversão. (ANDRADE, 2019). 

Como bem pontua Stéphanie Freitas (2019), nem sempre apostar em um 

influenciador digital com milhões de seguidores é a melhor maneira para se atingir um 

objetivo. A quantidade de seguidores nem sempre quer dizer quantidade de clientes 

ou de pessoas interessadas na marca. Segundo a autora, a escolha por um micro 

influenciador segmentado, que conversa com um nicho específico, consegue trazer 
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um melhor retorno de investimento quando comparado com um mega influenciador 

que possui milhões de seguidores. (FREITAS, 2019). 

Para se mensurar os resultados de cada campanha é necessário analisar a 

taxa de engajamento que pode ser entendida como uma unidade de medida usada 

para avaliar o grau de envolvimento do público com o influenciador digital, isto é, ela 

representa o nível de interação de usuários alcançados por um post. Por isso, inclui 

reações (curtidas por exemplo), cliques, compartilhamentos, comentários, posts 

salvos, etc. Insta salientar que essas métricas14 variam, vez que cada rede social 

possui métricas próprias a serem analisadas. (FREITAS, 2019).  

Cassio Politi (2019a) elenca três pilares, os quais ele denomina de tripé da 

influência, sendo eles o alcance, a relevância e a ressonância. Para o autor, o bom 

desempenho nesses três aspectos é o que mede a relevância de um influenciador 

digital sobre o público que o acompanha. Grosso modo, o primeiro grupo de 

indicadores e métricas tem relação direta com o alcance das mensagens publicadas. 

Eles podem ser medidos por indicadores como impressões de post, que indicam 

quantas vezes uma publicação foi vista ou exibida para os usuários, como também 

por meio das visualizações de vídeos. Frisa-se que esse alcance se torna ainda maior 

quando o conteúdo postado por um influenciador é compartilhado na rede por outros 

usuários. A ressonância, por sua vez, está relacionada à interação e ao engajamento 

dentro daquele segmento ou nicho em que o influenciador digital atua, ou seja, é uma 

análise feita para se saber se aquilo que aquele influenciador postou é, por exemplo, 

curtido, compartilhado, comentado, clicado, mencionado. E, por fim, a relevância, está 

relacionada à importância que aquele influenciador digital tem dentro do seu segmento 

ou nicho e, para tanto, a popularidade aqui não significa ter milhões de seguidores, 

mas sim, ser relevante dentro do grupo que se propõe a influenciar. (POLITI, 2019a). 

Segundo Cássio Politi (2019a), com o aumento do número de perfis falsos nas 

redes sociais, as marcas e anunciantes têm apostado cada vez mais em micro e nano 

influenciadores. Embora sejam perfis com audiência menor, eles são ativos e 

segmentados, uma vez que tais influenciadores costumam abordar um tema bem 

específico. O autor destaca, ainda, não haver uma opção certa ou errada entre mega 

ou nano influenciadores. Tudo depende da campanha em questão. O que se deve ter 

                                            
14  Métricas podem ser definidas como medidas, cálculos, estimativa. No marketing digital são usadas 

para interpretar quais ações dão maiores resultados na captação de clientes e conversão de 
vendas. (EDIR, 2020). 
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em mente é que influenciadores menores custam menos e têm mais engajamento. 

(POLITTI, 2019a). 
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3 O CONTROLE DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA  

 

Como dito alhures, a publicidade, desde os seus primórdios até os dias atuais, 

é uma ferramenta utilizada para despertar no consumidor em potencial o desejo de 

compra em que são empregados os mais diversos artifícios de persuasão. Como 

esclarece Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 89), em toda publicidade o 

anunciante destaca as qualidades de seu produto ou serviço com o intuito de 

convencer o comprador em potencial da necessidade e da vantagem na sua 

aquisição, entretanto, muitas vezes há abusividade nesse direito e por isso é 

necessário o seu controle. (GUIMARÃES, 2007, p. 89). 

 

3.1 O Modelo Misto 

 

Há três modelos básicos para se controlar a publicidade, sendo eles: a) o 

modelo autorregulamentar; b) o modelo Estatal; e c) o modelo misto. (BENJAMÍN, 

1994, p.36). A publicidade brasileira submete-se a um sistema de controle misto15, 

realizado pelo Estado, principalmente por meio do CDC, e pelo Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), através do CBAP. (PASSOS, 2013).  

Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamín (1994, p. 37-38) afirma ser o 

modelo misto o modelo ideal de controle. Para o autor: 

 

[...] parte-se do pressuposto de que a Autorregulamentação não exerce sobre 
os seus regulados uma autoridade suficiente ao ponto de tornar 
desnecessária a intervenção estatal, e que esta, ao ser aplicada 
isoladamente, apresenta igualmente riscos ao consumidor. (BENJAMÍN, 
1994, p. 37-38). 

 

Quanto ao modelo autorregulamentar puro, esclarece Antônio Herman de 

Vasconcelos e Benjamín (1994, p. 36-37), tratar-se de um controle interno, no qual o 

próprio setor publicitário, através de códigos de ética e de órgãos próprios (privados) 

faz o controle dos abusos da publicidade. (BENJAMÍN, 1994, p. 36-37). A crítica que 

se coloca ao controle autorregulamentar puro decorre de as decisões do CONAR só 

                                            
15  Corrobora com tal entendimento o próprio Estatuto Social do CONAR, ao estabelecer em seu 

artigo 61 que o controle da publicidade é feito no país através de um sistema misto, ao dispor: O 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é o conjunto de normas éticas que, 
subsidiariamente à legislação federal, integra o sistema misto de controle da atividade de 
propaganda comercial. (CONAR, 1980). 
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obrigarem aos seus associados16, não vinculando todos os agentes do mercado17. 

Suas normas éticas não são normas jurídicas, carecendo-lhes o caráter de 

generalidade e coercitividade que somente leis e atos estatais possuem. (DIAS, 2018). 

Neste sentido, embora apresente vantagens como celeridade, gratuidade e contenha 

em suas orientações grande peso moral, como mecanismo de controle isolado, 

mostra-se insuficiente, não sendo um meio adequado, por si só, de proteção ao 

consumidor, pois obrigam somente aqueles que a ele aderiram voluntariamente. 

(BENJAMÍN, 1994, p. 36-37). 

Em relação ao modelo estatal puro, Antônio Herman de Vasconcelos e 

Benjamín (1994, p. 37) o chama de controle externo. (BENJAMÍN, 1994, p. 37). 

Quanto à sua importância, esclarece o autor estar na tutela efetiva dos consumidores, 

decorrente de seu poder coercitivo que, em caso de inobservância das normas de 

ordem pública, acarretaria sanções de natureza jurídica. No entanto, para o autor, 

adotar um modelo exclusivamente estatal, ocasiona, dentre outros problemas, o ônus 

da lentidão e do formalismo da atuação oficial. (BENJAMÍN, 1994, p. 37). 

Conforme apontado pelo autor, há desvantagens em se optar por um controle 

em detrimento de outro. Quanto ao modelo autorregulamentar puro, o maior fator é a 

sua insuficiência para coibir amplamente a ilicitude da publicidade em vista da 

limitação de sua atuação. Quanto ao estatal puro, há um excesso de formalismo, 

sendo insuficiente para o efetivo controle da publicidade, além da oneração do 

judiciário. Ilustra Luciana Ancona Lopes de Magalhães Dias (2018) que o sistema 

misto se mostra como o resultado maduro encontrado em praticamente todos os 

países do mundo para fiscalizar e sancionar abusos, uma vez que se possuem duas 

vias que podem ser acionadas em casos de desrespeitos a preceitos éticos e da boa-

fé objetiva nas relações, uma via privada e uma via pública. (DIAS, 2018).  

                                            
16  Artigo 8º O quadro associativo do CONAR será constituído, além das entidades fundadoras, por 

entidades representativas em âmbito nacional, de agências de publicidade, de veículos de 
comunicação e de anunciantes e, isoladamente, por agências de publicidade, veículos de 
comunicação e de divulgação que exibam publicidade e propaganda, empresas anunciantes, 
fornecedores da indústria de propaganda, e ainda por entidades da sociedade civil dotadas de 
personalidade jurídica e cujo estatuto guarde adequação e pertinência com os objetivos sociais do 
CONAR. (CONAR, 1980). 

17  Apesar de ser uma associação civil e que, portanto, se aplique apenas aos associados, com uma 
atuação restrita, as suas normas são reconhecidas pela tradição deontológica da publicidade e 
acabam marcando parâmetro de lealdade, cooperação e de probidade na conduta publicitária, que 
são reconhecidas pela jurisprudência e que preenche o conjunto de normas jurídicas como a boa-
fé objetiva. Por esta razão, entendo ser válido o tratamento das normas no âmbito do 
CONAR/CBAP. 
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Conclui Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamín (BENJAMÍN, 1994, p. 38) 

que a autorregulamentação é um instrumento a mais, que é compatível com a 

regulamentação estatal. (BENJAMÍN, 1994, p. 38). Do mesmo modo manifesta-se 

Luciana Ancona Lopes de Magalhães Dias (2018) que defende ser fundamental a 

atuação do CONAR nos seus 30 (trinta) anos de existência. (DIAS, 2018). Segunda a 

autora:  

 

As normas no Código de Autorregulamentação Publicitária encontram-se, 
ademais, em absoluta harmonia com o texto do Código de Defesa do 
Consumidor e não raras as vezes servem de subsídios para o aplicador do 
direito, devido a completude e extensão do seu conteúdo em matéria 
publicitária (são 50 artigos e 20 anexos). Com efeito, por serem orientações 
que refletem e consolidam os usos e costumes do mercado publicitário, 
servem como fonte interpretativa subsidiária para o julgador, nos termos do 
art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A esse respeito, 
note-se, ademais, a disposição do art. 16 do CBARP, segundo o qual as suas 
normas éticas também podem servir de referência e fonte subsidiária no 
contexto da legislação envolvendo a matéria publicitária. (DIAS, 2018). 

 

A despeito da disposição prevista no artigo 1618 do CBAP, é possível aferir uma 

dupla finalidade de suas normas. A primeira relacionada à disciplina da atividade 

publicitária e a segunda a de ser utilizada para complementar a legislação vigente no 

que for necessário, além de ser consultado como referência em casos a serem 

decididos pelo Poder Judiciário.  

A decisão proferida pela 8º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná na Apelação Cível Nº 108947-1 (PARANÁ, 2014), por exemplo, claramente 

prestigia as normas do CBAP. O referido Acórdão trata do recurso contra decisão que 

condena a ré ao pagamento de indenização por danos morais por utilização indevida 

de publicidade comparativa, que traria informação enganosa ao consumidor. O 

Relator posicionou-se no sentido de que “[...] sob o ponto de vista da ética publicitária, 

a publicidade comparativa deve balizar-se pelos preceitos contidos no art. 32 do CBAP 

[...]” E mais, em seu voto o relator deixa claro ser esse também o posicionamento do 

CONAR, ao dispor que “[...] os limites da publicidade comparativa, segundo o CONAR, 

estão definidos precipuamente pela objetividade na comparação (art. 32, ‘b’), o que 

não se verifica no caso [...]” (PARANÁ, 2014).  

                                            
18  Artigo 16 Embora concebido essencialmente como instrumento de autodisciplina da atividade 

publicitária, este código é também destinado ao uso das autoridades e Tribunais como documento 
de referência e fonte subsidiária no contexto da legislação da propaganda e de outras leis, 
decretos, portarias, normas ou instruções que direta ou indiretamente afetem ou sejam afetadas 
pelo anúncio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980). 
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Não obstante ter se utilizado também de outras fontes normativa, como o 

Código de Defesa do Consumidor, o órgão julgador citou a normatização 

autorregulatória para fundamentar a sua decisão.  

Na decisão proferida pela 1º Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator, mantendo o entendimento da decisão de 

primeira instância, levou em consideração o posicionamento do CONAR em suas 

decisões administrativas. Em sede de Agravo de Instrumento, o Agravante instruiu o 

feito com cópia das decisões do CONAR, conforme abaixo:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PUBLICIDADE. 
TUTELA PROVISÓRIA. Uso da expressão "BIC: RECOMENDADO por 9 
entre cada 10 PROFESSORES". Campanha publicitária desenvolvida a 
partir de pesquisa realizada em 2015 com 302 professores. Referência à 
nota de rodapé do material publicitário. Decisões do CONAR que 
concluíram que as modificações realizadas pela agravante não surtiram 
efeito e não se prestaram a esclarecer os consumidores em relação à 
abrangência da pesquisa e à ambiguidade de expressão. Cognição 
sumária. Prevalência dos fundamentos da decisão administrativa acatada 
pela agravante e que deve ser efetivamente cumprida. DANO REVERSO. 
Cumprimento da tutela provisória que poderá ensejar, em caso de reversão, 
indenização correspondente aos danos provocados (art. 520, II, do CPC). 
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Complexidade que exige 
maior prazo. Ampliação para 15 dias úteis. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
Inocorrência. Agravante que instrui o recurso com cópia integral das 
decisões do CONAR. Razões recursais que visam a comprovar que as 
modificações da campanha publicitária atenderam à decisão do órgão 
regulamentar sem ocultar provas para induzir ao erro. Decisão reformada. 
Recurso provido em parte. (SÃO PAULO, 2018, grifo nosso). 

 

Em seu voto, o Relator do Agravo de Instrumento manteve a sentença 

asseverando e destacando o posicionamento da Juíza dos autos, conforme abaixo: 

 

Como bem ressalvou a MM Juíza, embora sem efeito vinculante, a decisão 
do CONAR deve ser prestigiada porque visa “assegurar o cumprimento do 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária” a partir da análise 
feita por “conselho isento, composto por representantes das agências de 
publicidade, dos anunciantes, dos veículos de comunicação e dos 
consumidores[...]” (SÃO PAULO, 2018). 

 

Do exposto, é possível aferir a importância do tratamento das normas e 

decisões do modelo autorregulamentar que, embora não vinculem o judiciário, são 

prestigiadas, podendo atuar concomitantemente com a legislação vigente. 
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3.1.1 O controle exercido pelo CBAP através do CONAR 

 

 No final dos anos 70, diante de uma ameaça do governo federal em sancionar 

uma lei de censura prévia à publicidade, em que nenhum anúncio poderia ser 

veiculado sem que antes fosse submetido a avaliação de um órgão governamental 

que teria a missão de controlar a publicidade em geral, representantes de diversos 

setores da indústria da publicidade brasileira se juntaram de modo a buscar uma 

maneira de repelir tal ameaça. (CONAR, 2000?).  

Inspirado no modelo inglês da British Advertissem Standars Authority, os 

representantes das principais associações de agência de propaganda, anunciantes e 

veículos de comunicação brasileira criaram CBAP. A Autorregulamentação, 

sintetizada num código, “teria a função de zelar pela liberdade de expressão comercial 

e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os 

do consumidor.” (CONAR, 2000?). Em 1978, durante o III Congresso Brasileiro de 

Propaganda, o CBAP foi aprovado, sendo adotado pelos anunciantes, agências e 

veículos de comunicação em suas atividades, que passaram a subordinar seus 

interesses comerciais e criativos ao referido Código. (CONAR, 2000?). 

Como bem pontua Michelle Barreto Passos (2013), o sistema regulamentar 

surgiu em resposta à ameaça de regulamentação estatal no setor e objetivava-se, 

com isso, zelar pela confiança dos consumidores nas mensagens veiculadas, sem 

que para isso fosse preciso a intervenção do Estado. (PASSOS, 2013).  

No ano seguinte ao da aprovação do CBAP, em 1979, foi fundada a Comissão 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária, órgão que promoveu as primeiras 

conciliações e julgamentos de representações contra os anúncios supostamente 

irregulares. Finalmente, em maio de 1980, foi fundado, na cidade de São Paulo, pelas 

principais associações de profissionais da publicidade, CONAR, uma organização 

não-governamental que se encarregaria de garantir a observância de todos os 

mandamentos do CBAP, aplicando os princípios éticos nele previstos, de modo a 

impedir a veiculação de propagandas enganosas ou abusivas. (CONAR, 2000?). 

Conforme prevê em seu Estatuto Social, o CONAR é uma associação de direito 

privado, apartidária, laica e sem fins lucrativos, organizada por agentes econômicos 

como anunciantes, agências publicitárias e veículos de comunicação que, 

espontaneamente, aderem ao quadro social. O conselho é composto por cinco órgãos 
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distintos, sendo eles a Assembleia Geral, o Conselho Superior, a Direção Executiva, 

o Conselho de Ética e o Conselho Fiscal. (CONAR, 1980).  

O artigo 5º do Estatuto Social do CONAR cuidou de listar, em seus incisos, as 

finalidades do Conselho Autorregulamentar, dentre elas, funcionar como órgão 

judicante nos litígios éticos que tenham por objeto os conteúdos publicitários ou 

questões a eles relativas, oferecer assessoria técnica sobre ética publicitária sempre 

que solicitada, bem como atuar como instrumento de concórdia, podendo promover 

tentativas de conciliação antes ou durante a tramitação de representações éticas. 

(CONAR, 1980). 

Nesse sentido, preceitua o artigo 8º do CBAP que o principal objetivo do Código 

é regular normas éticas aplicáveis à publicidade comercial destinadas a estimular o 

consumo de bens e serviços, bem como na promoção de instituições, conceitos ou 

ideias. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980). Ou 

seja, buscam-se compilar normas éticas a respeito da publicidade orientando 

anunciantes e veículos, por exemplo, como devem se comportar. 

A ética publicitária rege-se por alguns dos princípios basilares que devem estar 

presentes em todo anúncio, dentre os quais, a primazia pela honestidade, decência, 

veracidade e o respeito às leis do país. Deste modo, todo anúncio deve ser preparado 

com o devido senso de responsabilidade social, devendo estar presente a 

responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor. Frisa-se ainda, que 

todo anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou 

meio de veiculação, prezando pelo total respeito ao destinatário da mensagem 

publicitária, é o que dispõe o artigo 28 do CBAP, insculpindo o princípio da 

identificação publicitária. (PASSOS, 2013). Ainda pertinente à identificação 

publicitária, prevê o artigo 30 do CBAP: 

 

Art. 30 A peça jornalística sob a forma de reportagem, artigo, nota, texto-
legenda ou qualquer outra que se veicule mediante pagamento, deve ser 
apropriadamente identificada para que se distinga das matérias editoriais e 
não confunda o Consumidor. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS 
DE PROPAGANDA, 1980). 

 

Quanto ao princípio da honestidade, dispõe o artigo 23 do CBAP que “os 

anúncios devem ser realizados de forma a não abusar da confiança do consumidor, 

não explorar sua falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua 

credulidade.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 
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1980). Deste modo, utilizar influenciadores digitais para fazer publicidades 

simulada/subliminar vai a desencontro destes princípios na medida que os seus 

seguidores confiam na opinião e na sinceridade daquele influenciador digital sobre os 

produtos que mostram em suas publicações e não pensam que por trás há uma 

publicidade. 

O âmbito de incidência do Código, através do CONAR, é mais amplo que o das 

normas sobre publicidade previstas no CDC. Isso se deve ao objetivo da 

autorregulamentação publicitária ser criar regras no interesse da própria atividade 

econômica, de forma a evitar que anúncios enganosos ou abusivos sejam capazes de 

comprometer a credibilidade e eficiência da publicidade como um todo. Não se pode 

negar a existência de proteção aos consumidores, mas essa proteção se dá de forma 

indireta, já que a principal razão do sistema autorregulamentar é o controle do 

desenvolvimento da publicidade no espírito de preservar o seu potencial econômico. 

(PASSOS, 2013).    

No que tange ao seu funcionamento, o Conselho de Ética, na forma do artigo 

41 do Estatuto Social do CONAR, é o “órgão soberano na fiscalização, julgamento e 

deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária.” (CONAR, 1980). Dentre as suas competências, 

estão receber, processar e julgar as representações por infração ao código e aos seus 

recursos, atuar como mediador, promovendo tentativas de conciliação entre as partes, 

aplicar as medidas e as providências previstas no Código aos infratores, além de 

aprovar e deliberar sobre alteração ou cancelamento de súmulas da jurisprudência 

firmada, conforme previsto no art. 43 do Estatuto Social. (CONAR, 1980).  

De acordo com o artigo 50 do Estatuto Social do Conselho de 

Autorregulamentação, o Conselho de Ética age mediante representação, atendendo 

a denúncias oferecidas por grupo de consumidores contra anúncio publicitário que 

julgue transgredir às normas do CBAP. Não obstante, as denúncias também podem 

ser oferecidas pelos associados do Conselho, quando estes se sentirem prejudicados 

em suas atividades em virtude de ato ou fato gerado em qualquer dos setores 

envolvidos na atividade publicitária que possa caracterizar possível transgressão ao 

código. E, por fim, poderão ainda oferecer denúncia os membros do Conselho 

Superior ou pelo Vice-Presidente Executivo do CONAR sempre que conhecerem de 

ato ou fato que configure possível transgressão ao Código acima mencionado. 

(CONAR, 1980). 
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Feita a denúncia, o Conselho de Ética do CONAR se reunirá para julgamento, 

garantido a ampla defesa e o contraditório ao acusado. Ressalta-se que no exercício 

da função judicante, ad referendum da Câmara ou do Plenário, poderá o membro do 

Conselho de Ética conceder medida liminar, na forma do art. 51 do Estatuto Social, 

recomendando a imediata sustação da veiculação do anúncio que julgue em 

desacordo com o CBAP. A medida liminar será cabível, dentre outras causas, quando 

houver receio de que a sustação da veiculação do anúncio ao tempo do julgamento 

pela Câmara ou pelo Plenário, caso deferida, possa resultar ineficaz. (CONAR, 

2000?). 

Tendo procedência a denúncia, o Conselho recomendará aos veículos de 

comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugerirá correções à propaganda 

podendo, ainda, advertir o anunciante e a agência. É o que estabelece o artigo 62 e 

incisos do Estatuto Social do CONAR e o artigo 50 e alíneas do CBAP, que possuem 

mesma redação,  e determinam aos infratores19 das normas do CBAP sanções de 

advertência, recomendação de alteração ou correção do anúncio, recomendação de 

sustação da divulgação do anúncio aos veículos de comunicação e, por fim, a 

divulgação da posição do CONAR, na forma deliberada pelo pleno, por meio de 

veículos de comunicação, circulares e boletins editados pelo CONAR em face do não 

acatamento das medidas e providências preconizadas. (CONAR, 2000?). Em caso de 

reincidência em práticas condenadas pela ética publicitária, o anunciante e a agência 

serão denunciados publicamente pelo CONAR. (PASSOS, 2013).  

Importante esclarecer que o Conselho de Ética do CONAR não exerce, em 

nenhuma hipótese, censura prévia sobre peças publicitárias, já que se ocupa somente 

do que está sendo ou foi veiculado. Como dito alhures, anúncios que contenham 

infração flagrante ao Código terão sua sustação recomendada de forma liminar assim 

que o Conselho tomar conhecimento de infração grave. A recomendação do Conselho 

poderá determinar a alteração do anuncio ou impedir que o mesmo venha a ser 

veiculado novamente. A recomendação ainda poderá prever a advertência e, 

excepcionalmente, a divulgação pública da reprovação do Conselho. Poderá ainda a 

denúncia ser arquivada caso o anúncio não fira qualquer dispositivo do Código. Da 

decisão, sempre caberá recurso. (CONAR, 2000?).    

                                            
19  Destaca-se que as sanções aplicadas a quem descumprir as normas do Código e não agir de 

acordo com a ética esperada, são administrativas, possuindo caráter disciplinar, não sendo 
previsto nenhuma pena pecuniária, por exemplo.  
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Embora seja um meio privado de regulamentação da publicidade, sua 

importância pode ser confirmada a partir dos gráficos a seguir: 

 

Figura 9 - Processos Instaurados em 2019 por autoria 

 

Fonte 9 – (CONAR, 2019a) 

 

Figura 10 - Processos Instaurados em 2019 por queixa dos consumidores 

 

Fonte 10- (CONAR, 2019c) 
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Figura 11 - Processos Instaurados em 2019 por Mídia 

 

Fonte 11 - (CONAR, 2019b) 

 

No ano de 2019 foram instaurados 302 (trezentos e dois) processos, dos quais, 

69,5% (sessenta e nove vírgula cinco por cento) deles decorreram de anúncios 

veiculados na internet. Dentre os processos instaurados por queixa dos 

consumidores, 8,7% (oito vírgula sete por cento) foram relativos à identificação 

publicitária e 45,8% (quarenta e cinco vírgula oito por cento) relacionados à 

apresentação verdadeira.  

 

3.1.2 O controle exercido pelo CDC  

 

O Código de Defesa do Consumidor, conhecido e denominado pelas iniciais 

CDC, foi instituído pela Lei 8.078/1990, como norma de proteção dos vulneráveis. 

(TARTUCE, 2018, p. 21). Para Michelle Barreto Passos (2013), foi a partir da 

necessidade de zelar pela tutela dos interesses daqueles que adquirem e utilizam 

produtos e serviços, oferecidos em grande escala ao mercado, que se estabeleceu a 

preocupação com o tema. Nesse sentindo, o CDC, com a finalidade de defender os 

direitos dos consumidores e o reconhecimento jurídico desses direitos, passou a se 

destacar como fator de preponderância do interesse social sobre o interesse 

particular, esse considerado como fornecedor. (PASSOS, 2013).  
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É possível afirmar que a Lei Consumerista adotou um sistema aberto de 

proteção, baseando-se em conceitos legais indeterminados e construções vagas, o 

que possibilita melhor adequação dos seus preceitos às circunstâncias do caso 

concreto. (TARTUCE, 2018, p. 42).  Não há, desse modo, um conceito de publicidade 

no CDC, o que implica a ausência de qualquer limitação. (PASSOS, 2013). Michelle 

Barreto Passos (2013) alerta, ainda, haver outras formas de mensagens para além 

daquelas que pressupõem a oferta de algum produto ou serviço, sendo essas 

compreendidas implicitamente no CDC que, embora, não veiculem oferta, contêm 

mensagens de inegável caráter publicitário. Neste sentido, Michelle Barreto Passos 

(2013) destaca dois elementos os quais considera nucleares para se identificar à 

publicidade: a finalidade de influenciar o público e o favorecimento, direto ou indireto, 

de produtos ou serviços, relações próprias do mercado de consumo. (PASSOS, 2013).  

O CDC em seu capítulo V dedica uma seção à regência da publicidade e proíbe 

a publicidade considerada ilícita, que se qualifica como a publicidade de cunho 

enganoso ou abusivo, nos termos do artigo 37, bem como a publicidade 

simulada/velada/clandestina, tratada no artigo 36 do mesmo diploma. O tratamento 

dos artigos acima mencionados será feito minunciosamente nos tópicos que se 

seguem. 

 

3.2 Relação de Consumo 

 

Identificar a relação de consumo e seus elementos é, como bem pontua Bruno 

Miragem (2016, p. 155) “critério básico para determinar o âmbito de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, das normas de direito do consumidor.” 

(MIRAGEM, 2016, p. 155).  

Segundo Nelson Nery Junior (2019, p. 760) a relação jurídica de consumo se 

estabelece com a presença de três elementos, a saber: os sujeitos, assim 

considerados o fornecedor e o consumidor; o objeto, sendo os produtos e serviços; e 

o elemento teleológico da relação de consumo que é a finalidade para a qual o 

consumidor adquire o produto ou utiliza o serviço, isto é, como destinatário final. Neste 

sentido, conclui o autor que a relação jurídica de consumo pode ser definida como 

“aquelas que se formam entre fornecedor e consumidor, tendo como objeto a 

aquisição de produtos e serviços pelo consumidor.” (NERY JUNIOR, 2019, p. 760).  
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Na mesma linha, explica Rizzatto Nunes (2018, p. 83) que estar-se-á diante de 

uma relação jurídica de consumo sempre que que for possível identificar nos polos de 

interesses da relação duas partes bem definidas: de um lado o consumidor e do outro 

o fornecedor, transacionando produtos e serviços. (NUNES, 2018, p. 83).   

Faz-se mister ressaltar que se a aquisição ou utilização do produto ou serviço 

for apenas meio para que o consumidor exerça outra atividade, não será considerado 

destinatário final e, por conseguinte, não haverá relação de consumo. (NERY 

JUNIOR, 2019, p. 760). 

 

3.2.1 A definição de consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor cuidou-se de definir juridicamente o 

consumidor por intermédio do seu artigo 2º, caput e seu parágrafo único, sendo 

completado pelos artigos 17 e 29 do referido código. Têm-se “que a definição de 

consumidor do CDC começa no individual, mais concreto (art. 2º, caput), e termina no 

geral, mais abstrato (art. 29).” (NUNES, 2018, p. 83).   

Enuncia expressamente o artigo 2º do CDC que “Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final.” 

(BRASIL, 1990). Trata-se da definição do consumidor standard, isto é, do consumidor 

padrão, que será todo aquele que adquire, ou seja, obtém o produto ou serviço como 

também aquele que, ainda que não o tenha adquirido, utiliza-o. (MIRAGEM, 2016, p. 

159).   

O parágrafo único do artigo 2º amplia a definição dada no caput para equiparar 

a ele a coletividade de pessoas, ainda que não identificados e que tenham, de alguma 

maneira, participado da relação de consumo, refere-se ao consumidor equiparado ou 

Bystander20. Neste caso, não há a necessidade da existência de um ato de consumo, 

assim entendido como a aquisição ou utilização direta de um produto ou serviço, 

bastando, para se incidir as normas consumeristas, que o sujeito esteja exposto na 

condição de integrante de uma coletividade, as práticas dos fornecedores no mercado 

de consumo. (MIRAGEM, 2016, p. 159).   

O artigo 17 do CDC equipara também a consumidor as vítimas do acidente de 

consumo que, mesmo não tendo sido consumidoras diretas, tenham sido atingidas 

                                            
20  Bystander, termo em inglês que significa expectador. Para a doutrina consumerista é uma forma 

para designar tanto o consumidor quanto o fornecedor por equiparação. 
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pelo evento danoso. Aqui basta para ostentar tal qualidade, qual seja, de consumidor, 

que o terceiro tenha sido vítima de um dano no mercado de consumo podendo a causa 

do dano ser atribuída ao fornecedor. A exemplo, têm-se a situação em que uma 

criança, filha do adquirente, que ingere produto defeituoso e vem a adoecer por causa 

do produto, é consumidor equiparado e se beneficia de todas as normas protetivas do 

CDC aplicáveis ao caso. (MIRAGEM, 2016, p. 161).   

Por fim, o artigo 29 do CDC designa o terceiro conceito de consumidor 

equiparado ao dispor que todas as pessoas, ainda que não identificadas, expostas às 

práticas comerciais equiparar-se-ão a consumidor. Rizzatto Nunes (2018, p. 93) 

assevera que da simples existência de qualquer prática comercial, que dizem respeito 

a oferta, publicidade abusiva, aos bancos de dados, dentre outros, previsto no CDC, 

toda a coletividade de pessoas, por si só, está potencialmente a ela exposta, mesmo 

que não se possa identificar um único consumidor real que pretenda insurgir-se a tal 

prática. (NUNES, 2018, p.93). Rizzatto Nunes exemplifica com a seguinte situação: 

 

[...] se um fornecedor faz publicidade enganosa e se ninguém jamais reclama 
concretamente contra ela, ainda assim isso não significa que o anúncio não 
é enganoso, nem que não se possa – por exemplo, o Ministério Público – ir 
contra ele. O órgão de defesa do consumidor, agindo com base na 
legitimidade conferida pelos arts. 81 e s. do CDC, pode tomar toda e qualquer 
medida judicial que entender necessária para impedir a continuidade da 
transmissão do anúncio enganoso, para punir o anunciante etc., 
independentemente do aparecimento real de um consumidor contrariado. 
(NUNES, 2018, p. 93). 

 

Do exposto, é possível aferir a existência de dois grupos de consumidores, o 

padrão, sendo aquele reconhecido como destinatário final do produto ou serviço na 

relação de consumo, e o equiparado, englobando nessa espécie de consumidor todos 

aqueles que, hora participem da relação de consumo, hora sejam vítima de um evento 

danoso, hora estejam expostas às práticas comerciais, ainda que não sejam 

identificados como consumidores reais. 

 

3.2.2 A definição de fornecedor 

 

O Código de Defesa do Consumidor traz, em seu artigo 3º, caput, a definição 

jurídica de fornecedor, que assim dispõe:  
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Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. (BRASIL, 1990). 

 

Destaca-se a amplitude da definição legal da palavra fornecedor dada pelo 

legislador, a englobar o fornecedor de produtos, em sentido estrito, e o prestador de 

serviços. (TARTUCE, 2018, p. 89). Assim, será considerado fornecedor e, por tanto, 

sujeito ao CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento de produtos e da 

prestação de serviços, sendo relevante em matéria de responsabilidade civil, ao 

definir-se a extensão de seus deveres jurídicos. (MIRAGEM, 2016, p. 177).  

Para a caracterização da qualidade de fornecedor é necessário que a atividade 

desenvolvida seja tipicamente profissional. Segundo Flávio Tartuce (2018, p. 89-90) é 

o desenvolvimento de uma atividade, que vem a ser a soma de atos coordenados para 

uma finalidade específica, que interessa para a caracterização do fornecedor ou 

prestador de serviços. Para tanto, tem-se como requisito a habitualidade, não 

podendo ser tido como fornecedor ou prestador serviços aquele que atua de forma 

isolada ou esporádica, ou seja, um ato ocasional. (TARTUCE, 2018, p. 89-90). Para 

tanto, basta que essa atividade seja habitual ou reiterada.  

No mesmo sentido Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e 

Leonardo Roscoe Bessa (2017, p. 97) destaca como critério caracterizador do 

conceito de fornecedor o desenvolvimento de atividades tipicamente profissionais, 

sendo essa característica capaz de excluir da aplicação das normas do CDC todos os 

contratos firmados entre dois consumidores, tidos como não profissionais, sendo 

essas relações puramente civis, às quais se aplica o Código Civil. (BENJAMIN; 

MARQUES; BESSA, 2017, p. 97). 

Para Bruno Miragem (2016, p. 178) o caráter profissional da atividade a 

caracteriza como atividade econômica, vez que do seu exercício visa-se lucro direto 

ou vantagens indiretas. E é dessa natureza econômica da atividade desenvolvida pelo 

fornecedor, que é quem usufrui vantagens econômicas, que decorre seus deveres 

jurídicos. (MIRAGEM, 2016, p. 179). 

Outro elemento conceitual da definição jurídica de fornecedor é o mercado de 

consumo, que pode ser entendido como espaço ideal onde se desenvolvem as 

atividades de troca de produtos e serviços avaliáveis economicamente mediante sua 

oferta aos interessados, visando a obtenção de vantagens econômicas pelos 
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fornecedores e a satisfação de necessidade pela aquisição ou utilização destes 

produtos e serviços pelos consumidores. (MIRAGEM, 2016, p. 180).  

 

3.2.2.1 Cadeia de fornecimento e o fornecedor equiparado 

 

Como bem especifica o artigo 3º do CDC, o sistema de proteção do consumidor 

considera como fornecedores todos aqueles que participam da cadeia de 

fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços (o organizador da 

cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto ou indireto, mencionados 

genericamente no artigo supracitado como pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras, e os entes despersonalizados), não importando sua relação direta ou 

indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor, ou seja, o CDC menciona 

fornecedores como sendo todos os profissionais da cadeia de fornecimento da 

sociedade de consumo. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2017, p. 101).  

Em um sentido de ampliação ainda maior do conceito de fornecedor, Flávio 

Tartuce (2018, p. 90) traz a figura do fornecedor equiparado construída a partir da tese 

criada por Leonardo Bessa, sendo tal figura “um intermediário na relação de consumo, 

com posição de auxílio ao lado do fornecedor de produtos ou prestador de serviços.” 

(TARTUCE, 2018, p. 90).  

Segundo Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo 

Roscoe Bessa (2017, p. 101), fornecedor equiparado é aquele terceiro, apenas 

intermediário ou ajudante da relação de consumo principal, mas que atua frente a um 

consumidor ou a um grupo de consumidores, como se fornecedor fosse. Desse modo, 

pode-se dizer que existe a relação de consumo principal e uma relação de consumo 

acessória: 

 

A figura do fornecedor equiparado, aquele que não é o fornecedor do contrato 
principal de consumo, mas é intermediário, antigo terceiro, ou estipulante, 
hoje é o “dono” da relação conexa (e principal) de consumo, por deter uma 
posição de poder na relação outra com o consumidor. (BENJAMIN; 
MARQUES; BESSA, 2017, p. 101).  

 

Cabível ilustrar, também, a teoria do fornecedor aparente, sendo aquele que, 

embora não tenha participado do processo de fabricação de um produto possui algum 

sinal de identificação com o mesmo, põe uma marca nos produtos disponibilizados ao 

consumidor e cria no mesmo a confiança no produto comercializado. (APOITIA, 2018).  
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Sobre a temática tem-se a decisão do STJ: 

 

[...] Observa-se que a lei traz a definição ampliada de fornecedor. [...] 
Sobre o conceito de fornecedor, a doutrina nacional aponta a existência de 
quatro subespécies, a saber: a) o fornecedor real; b) o fornecedor 
presumido; c) o fornecedor equiparado e d) o fornecedor aparente. [...] 
Leonardo Bessa, partindo da perspectiva da atividade desempenhada, traz 
o conceito de fornecedor equiparado, isto é, entidades que, embora não se 
encontre diretamente na conceituação prevista pelo art. 3º do CDC, são a 
ele sujeitos em razão da natureza da atividade que desenvolvem. Para 
tanto, exemplifica o autor, os seguintes casos: a) o banco de dados e os 
cadastros de consumidores (art. 43 do CDC), b) o anunciante, a agência 
publicitária e o veículo em relação às atividades publicitárias (art. 37 do 
CDC). (BESSA, Leonardo. Fornecedor Equiparado in Doutrinas Essenciais 
Direito do Consumidor. Volume I. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 
1.023-1.029). Por sua vez, o fornecedor aparente, que compreende aquele 
que, embora não tendo participado do processo de fabricação, apresenta-
se como tal pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de 
identificação no produto que foi fabricado por um terceiro. É nessa 
aparência que reside o fundamento para a responsabilização deste 
fornecedor, não sendo exigida para o consumidor, vítima de evento lesivo, 
a investigação da identidade do fabricante real. Com efeito, tal alcance 
torna-se possível na medida em que o Código de Defesa do Consumidor tem 
por escopo, conforme aduzido pela doutrina, proteger o consumidor 
"daquelas atividades desenvolvidas no mercado, que, pela própria 
natureza, são potencialmente ofensivas a direitos materiais (...) são 
criadoras de situações de vulnerabilidade independentemente da 
qualificação normativa de quem a exerce". Assim, com fulcro no Código de 
Defesa do Consumidor, especialmente em seus 
arts. 3º, 12, 14, 18, 20 e 34 é de reconhecer, de fato, a previsão 
normativa para a responsabilização solidária do fornecedor aparente, 
porquanto beneficiário da marca de alcance global, em nome da teoria 
do risco da atividade. (BRASIL, 2018, grifo do autor). 

 

Por todo o exposto, percebe-se que a intenção da criação dessas teorias 

doutrinárias é de alargar o conteúdo jurídico do conceito de fornecedor para estender 

o feixe de atuação do diploma consumerista. Busca-se inserir sob a égide do CDC 

sujeitos que não se identificam com o já amplo conceito de fornecedor apontado pelo 

artigo 3º, por força da atividade desenvolvida por estes no mercado de consumo. 

Entretanto, é preciso haver cautela na utilização de tais teorias.  

Trazendo para a temática do estudo, como analisado na seção 2, o 

influenciador digital, no exercício da divulgação de um produto ou de um serviço, 

presta atividade de publicitário, nada fornecendo ao consumidor. Para estender a eles 

tais teorias estes devem se inserir, de fato, na cadeia de fornecimento, assumindo o 

risco da atividade e se beneficiando proporcionalmente na medida do fornecimento, e 

não apenas pelo exercício da publicidade realizada. 
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Exemplificando, a Boca Rosa Beauty é uma marca criada em parceria com a 

famosa influenciadora digital e maquiadora Bianca Andrade com a marca de 

cosméticos Payot21. Bianca Andrade é conhecida popularmente como Boca Rosa. 

Neste caso, tem-se a possibilidade de aplicação da teoria do fornecedor aparente, eis 

que, existe um sinal de identificação entre a influenciadora digital, que é dona da 

marca Boca Rosa Beauty, e a Payot que se apresenta como um terceiro que fabrica 

os produtos. Sendo assim, na existência de publicidade em que a influenciadora 

aparece divulgando produtos da marca Boca Rosa Beauty pode ser estendido a ela o 

conceito de fornecedora.  

Casos de aplicação de tais teorias devem ser realizados criteriosamente para 

não estender os riscos da atividade de fornecedor a quem dela não se beneficie. Sobre 

essa temática haverá uma melhor explicação na seção 4. 

 

3.2.3 Produtos e serviços 

 

Complementa, ainda, o legislador, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º do CDC 

os conceitos de produto e serviço, objetos da relação de consumo: 

 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
(BRASIL, 1990). 

 

Observa-se, feita a leitura, da necessidade da existência de remuneração na 

prestação de serviço para se fazer incidir as normas do CDC ou, em outros termos, 

que a atividade de fornecimentos de produto, embora a definição não mencione 

expressamente a exigência de remuneração, e de prestação de serviços, deve 

desenvolver-se como espécie de atividade econômica do fornecedor. (MIRAGEM, 

2016, p. 177). Destaca-se, entretanto, a prática comercial de enviar produtos 

“gratuitos”, brindes, prêmios, sendo entendimento do STJ que o fato de o serviço ser 

gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” 

contido no artigo 3º, § 2º, do CDC, deve der interpretado de forma ampla, de modo a 

                                            
21 Para mais informações: https://voce.dannycosmeticos.com.br/boca-rosa-beauty-by-payot-oh-my-

god/#:~:text=Jovem%2C%20carioca%2C%20sonhadora%2C%20determinada,Boca%20Rosa%20
Beauty%20by%20Payot. 
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incluir o ganho indireto do fornecedor. Tal interpretação se adapta ao mundo atual, 

onde tudo parece ser gratuito, mas é sabidamente remunerado. Além do mais, o uso 

da expressão remuneração é uma abertura para se incluir os serviços de consumo 

remunerados indiretamente. Deste modo, permite incluir todos aqueles contratos em 

que for possível identificar uma remuneração indireta do serviço de consumo. Sendo 

assim, a expressão remuneração, seja ela, em sua modalidade direta ou indireta, 

significa um ganho direto ou indireto para o fornecedor. (BENJAMIN; MARQUES; 

BESSA, 2017, p. 98-101). 

 

3.3 Princípios Regentes da Atividade Publicitária 

 

 Vários são os princípios apresentados pelo Código de Defesa do Consumidor 

e pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, entretanto, serão aqui 

tratados apenas os mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho.22 

 

3.3.1 Princípio da boa-fé objetiva 

 

A boa-fé objetiva é conduta esperada em todas as relações, a qual traz a ideia 

de equilíbrio negocial, que, na ótica do direito do consumidor, deve ser mantido em 

todos os momentos pelos quais passa o negócio jurídico. (TARTUCE, 2018, p. 54). 

Neste sentido, a boa-fé constitui uma regra de conduta esperada em todas as relações 

jurídicas, impondo um dever de correção e fidelidade bem como o respeito as 

expectativas legítimas geradas no outro. (MIRAGEM, 2016, p. 146). 

                                            
22  Paulo Jorge Scartezzini Guimarães quando do tratamento de Princípios os dividem em: Princípios 

Jurídicos, nele compreendidos os Princípios da dignidade, da construção de uma sociedade justa, 
da solidariedade, da igualdade e da liberdade; Princípios norteadores do Código de Defesa do 
Consumidor composto pelos Princípios da harmonia das relações de consumo, da boa-fé objetiva 
e da transparência; e por fim, Princípios norteadores da publicidade, sendo eles os princípios da 
liberdade, vinculação, identificação e lealdade. Bruno Miragem, por sua vez, divide os Princípios 
em Princípios gerais do Direito do Consumidor, compreendidos os Princípios da vulnerabilidade, 
solidariedade, boa-fé, equilíbrio, intervenção do Estado, efetividade e harmonia das relações de 
consumo, e em Princípios da atividade publicitária, sendo os Princípios da identificação, da 
veracidade e da vinculação. Flávio Tartuce aborda em um único grupo os Princípios fundamentais 
do Código de Defesa do Consumidor, sendo eles os Princípios do protecionismo do consumidor, 
da vulnerabilidade do consumidor, hipossuficiência do consumidor, da boa-fé objetiva, da 
transparência ou da confiança, da função social do contrato, da equivalência negocial e da 
reparação integral dos danos. Frente a essa gama de princípios serão aqui tratados os princípios 
mais relevantes para o estudo entendidos como aqueles que guardam pertinência com o assunto 
tratado. 
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Como princípio das relações de consumo, está contido expressamente em dois 

artigos da norma consumerista e em vários outros artigos de maneira implícita. Quanto 

à sua forma expressa, o artigo 4º, III do CDC prevê uma cláusula geral de conduta 

que deve existir em toda relação de consumo, impondo aos participantes um 

comportamento correto nas fases pré-contratual, de execução e pós-contratual. O 

artigo 51, IV, CDC, por sua vez, espelha a função interpretativa da boa-fé nos 

contratos, dando como válidas ou inválidas as cláusulas existentes. (GUIMARÃES, 

2007, p. 72 apud MARQUES; ROSADO; SCHIMDT, 1999, p. 110). 

A boa-fé objetiva visa a satisfação de interesses globais das partes pois atua 

não só na relação obrigacional como também cria deveres anexos ou acessórios. 

(MIRAGEM, 2016, p. 146). Nesse sentido, a cláusula geral de conduta refere-se a 

deveres acessórios, como a honestidade e a lealdade de comportamento das partes, 

deveres de cuidado, cooperação, informação, proteção, respeito e transparência os 

quais o legislador cria como condição obrigatória de todas das relações jurídicas. Além 

disso limita o exercício do direito subjetivo que se constitui em um preceito de proteção 

ao consumidor em face da atuação abusiva do fornecedor. (GUIMARÃES, 2007, p. 

72). 

Destarte, Flávio Tartuce (2018, p. 53) elenca as três funções básicas da boa-fé 

objetiva: A primeira, a função criadora, que serve como fonte de novos deveres 

especiais de conduta, denominados deveres anexos. A segunda, a função limitadora, 

que se baseia em constituir uma causa limitadora do exercício abusivo dos direitos 

subjetivos. E, por fim, a terceira, a função interpretadora, utilizada como concreção e 

interpretação dos contratos. (TARTUCE, 2018, p. 53 apud MARQUES; BENJAMIN; 

MIRAGEM, 2010, p. 125).  

Para Luciana Ancona Lopes de Magalhães Dias (2011, p. 55-56), a boa-fé 

objetiva exerce, na publicidade, função importante na fase pré-contratual, onde ela 

cria deveres de informação e esclarecimento sobre o produto ou serviço que se 

pretende contratar bem como impõe limites ao conteúdo da publicidade, de modo a 

coibir a ilicitude (DIAS, 2011, p. 55-56).  

Com precisão, Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 71-73) lista os 

artigos presentes na norma consumerista que são reflexos do art. 4º, ligados aos 

direitos acessórios. Quanto ao dever de informação, que impõe ao fornecedor um 

dever de informar qualificado, está presente no artigo 6º, III, que prevê à informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No inciso IV do mesmo 
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artigo, ao prevê a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, bem como contra 

práticas abusivas. No artigo 8º onde prevê o dever de informar sobre os riscos dos 

produtos e serviços. No artigo 9º ao impor ao fornecedor o dever de informar a respeito 

da nocividade de um produto ou serviço. No artigo 14 ao prevê a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços dos danos causados ao consumidor pela insuficiência 

ou inadequação da informação. E nos artigos 30, 31, 36 e 37 que cuidam, 

respectivamente, da vinculação da publicidade, precisão de suas informações e 

proibição de publicidades ilícitas. Quanto ao dever de proteção, o artigo 6º, VI, prevê 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. (GUIMARÃES, 2007, 

p. 71-74). 

É possível concluir que a boa-fé objetiva é o princípio máximo orientador das 

relações e se manifesta na publicidade a partir de diversos outros princípios 

informadores do próprio sistema consumerista (DIAS, 2011, p. 60), princípios estes 

que serão tratados a seguir.  

 

3.3.2 Princípio da transparência ou da confiança  

 

Como bem pontua Flávio Tartuce (2018, p. 54) o mundo atual é marcado pela 

enorme velocidade e volume crescente de informações, sendo utilizadas pelos 

fornecedores e prestadores de serviços armas de sedução para atraírem os 

consumidores à aquisição de produtos e serviços. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães 

(2007, p. 78-79) alerta para o uso de mecanismos de mercado que afetam direta e 

indiretamente a consciência e percepção dos consumidores reais em relação ao que 

seriam as suas necessidades e carências verdadeiras, objetivas e/ou subjetivas, que 

podem acometer a capacidade de seleção da qual talvez pudessem dispor, se não 

fosse a intensa oferta a produtos e serviços a qual são bombardeados a todo momento 

por modos mais sofisticados de divulgação. (GUIMARÃES, 2007, p. 78-79 apud 

TOMASETTI, 1992, p. 57). Neste sentido, para a válida formação da vontade do 

consumidor, ou seja, para que ela não esteja viciada, impõe a norma jurídica o dever 

do fornecedor de informar, informação essa qualificada, a respeito dos produtos e 

serviços que são objetos da relação de consumo. (GUIMARÃES, 2007, p. 79). Para 

Flávio Tartuce (2018, p. 58), o amparo da informação transparente pode ser retirado 

especificamente do artigo 4º, caput, do CDC, em que sua ideia central se baseia numa 

relação mais sincera e menos danosa entre consumidores e fornecedores, 
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significando lealdade e respeito em suas relações, sendo um desdobramento da 

incidência da boa-fé nas relações consumeristas. (TARTUCE, 2018, p. 58).  

A informação, no âmbito jurídico, tem duas faces: o dever de informar, por 

aquele que oferece o seu produto ou serviço no mercado, e o direito de ser informado, 

aqui referente ao consumidor, conforme preceitua o artigo 6º, III, do CDC, que dispõe 

ser direito básico dos consumidores a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos ou serviços. (TARTUCE, 2018, p. 55). 

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 80-81) afirma que um o modelo 

ideal de informação seria aquele que oportuniza uma consciência crítica das 

necessidades, a ordenação de preferências, a possibilidade de comparação entre os 

diversos produtos e serviços oferecidos no mercado, o conhecimento, em termos 

técnicos e econômicos, da qualidade de cada produto e a noção do que seriam seus 

direitos. Com a multiplicidade de bens e serviços que são oferecidos no mercado, a 

variedade de suas composições, o uso de termos mais sofisticados na hora da 

apresentação, o que daria uma sensação de maior qualidade, muitas vezes ilusória, 

afetam a capacidade do consumidor de tal modo que esse pode confundir o que seria 

de fato sua carência objetiva para o que seriam sugestões sucessivas de modas, que 

os fazem tomar decisões altamente condicionadas, ao invés de tomar decisões 

esclarecidas. (GUIMARÃES, 2007, p. 80-81 apud ALMEIRA, 1982, p. 179-180).  

Merece destaque a recente instituição do parágrafo único do artigo supracitado 

pelo recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), que estabelece 

que as informações prestadas aos consumidores devem ser acessíveis às pessoas 

com deficiência, observando-se o disposto em regulamento específico. (TARTUCE, 

2018, p. 56). De modo a concretizar a proteção à informação, Flávio Tartuce (2018, p. 

59) se refere também aos artigos 30 a 38 da Lei Consumerista, que traz 

regulamentação própria quanto à matéria relacionada ao princípio da transparência e 

da confiança. Como bem pontua o autor, em muitas das vezes, a intenção de formar 

um negócio tem sua base em uma publicidade, sendo as regras quanto a oferta e a 

publicidade previstas nos artigos acima mencionados muito importante porque 

denotam a responsabilidade pré-contratual prevista no código. (TARTUCE, 2018, p. 

59).  

Conclui-se que este princípio visa a dar ao consumidor conhecimentos que 

possibilitem uma manifestação livre e consciente de sua vontade que objetivem a 

execução de um negócio jurídico de forma satisfatória, evitando a ocorrência de danos 
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ou prejuízos aos consumidores. Esta informação, para tanto, deve ser clara, sendo 

considerada inadequada aquela que induza o consumidor a comportar-se de forma 

prejudicial à sua saúde ou segurança, ou quando, em decorrência da falta de 

informação, gere, no consumidor, falsa expectativa sobre o produto ou serviço, 

abusando de sua confiança, inexperiência ou ingenuidade. (GUIMARÃRES, 2007, p. 

82-83).  

 

3.3.3 Princípio da identificação 

 

O princípio da identificação decorre diretamente do que dispõe o artigo 28 do 

CBAP e do caput do artigo 36 do CDC, que determinam, respectivamente, que “o 

anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio 

de veiculação” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 

1980) e que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal.” (BRASIL, 1990).  

Embora com redações distintas, ambos possuem o mesmo sentido, visando 

“advertir o consumidor de que aquilo que ele está vendo ou ouvindo tem como objetivo 

convencê-lo das necessidades e conveniências na aquisição ou utilização de produtos 

e serviços.” (GUIMARÃES, 2007, p. 113). Deste modo, busca-se com estes 

dispositivos, cientificar os consumidores de que todas aquelas informações que estão 

sendo a eles passadas contêm uma enorme parcialidade de opinião, aquilo que foi 

tratado anteriormente sobre os posts pagos. (GUIMARÃES, 2007, p. 113).  

Segundo Bruno Miragem (2016, p. 271) estes dispositivos derivam da boa-fé 

objetiva, que estabelece deveres de lealdade e transparência entre as partes. Neste 

sentido, deve o fornecedor caracterizar a publicidade para que o público a quem é 

dirigida a mensagem consiga, de plano, identifica-la como tal, em meio as demais 

informações que porventura sejam divulgadas ou veiculadas pelos mesmos meios de 

comunicação. (MIRAGEM, 2016, p. 271). Questões como essa são facilmente 

observadas nos perfis dos influenciadores digitais na plataforma do Instagram, já que 

utilizam a mesma rede para fazer publicidade e postar o seu dia a dia, tornando difícil 

aos consumidores discernir aquilo que é uma simples opinião pessoal daquilo que é 

publicidade. O ocultamento do caráter publicitário que viola esse princípio encontra-

se a espécie de publicidade simulada, também chamada de subliminar, clandestina 

ou oculta. (DIAS, 2011, p. 63-65). 
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Ademais, esses dispositivos, como salienta Paulo Jorge Scartezzini Guimarães 

(2007, p. 114), põem em dúvida algumas formas de publicidade muito comuns, como 

o merchandising e o teaser. Quanto ao primeiro, consiste em uma técnica comumente 

usada em novelas e filmes que, inserindo no ambiente digital, pode ser observado, 

também, nos canais de vídeos do YouTube, no Instagram, seja por postagens no feed 

ou por meio do recurso dos stories, em que, sem mencionar que se trata de 

publicidade, os atores, na mídia tradicional, e os influenciadores, no ambiente digital, 

apresentam ou comentam sobre determinados produtos ou serviços sem identificar 

que se trata de uma publicidade. Para o autor, quanto mais sutil, mais difícil de ser 

identificado o merchandising. (GUIMARÃES, 2007, p. 115). Paulo Jorge Scartezzini 

Guimarães (2007, p. 115), citando Luiz Antônio Rizzatto Nunes (1992, p. 115) ainda 

salienta que sua proibição não está relacionada a abusividade ou enganosidade, já 

que estas podem nem estar presentes, mas sim, pelo fato de não permitir ao 

consumidor uma imediata identificação da publicidade. (GUIMARÃES, 2007, p. 115 

apud NUNES, 1992, p. 61). 

O teaser, por sua vez, consiste em uma técnica que é referida como “o anúncio 

do anúncio”, em que não consta qualquer espécie de designação do fornecedor, nem 

do produto ou serviço anunciado buscando, por meio dessa técnica, gerar expectativa 

e curiosidade no consumidor. (MIRAGEM, 2016, p. 274). “Ele é produzido de forma a 

preparar o mercado para a publicidade que será exibida e que se dá, em regra, no 

lançamento de um novo produto ou serviço” podendo ser entendido como um pré-

anuncio. (DIAS, 2011, p. 65). Dispõe o CBAP, em seu artigo 9º, §2º, “que a mensagem 

que visa criar expectativa ou curiosidade no público poderá prescindir da identificação 

do anunciante, do produto ou do serviço.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980). Casos como estes podem ser observados 

quando o influenciador aparece utilizado uma roupa diferente, consumindo uma 

bebida, usando algum cosmético, que ainda será lançado e que despertam a 

curiosidade e o interesse de quem o acompanha em suas redes sociais. Trata-se, 

contudo, de uma técnica que fere o princípio da identificação da mensagem 

publicitária. 

Como dito alhures, os influenciadores digitais criam cenários, ocasiões, em que 

a publicidade é inserida de forma tão natural que, não fosse o aviso legal de que se 

trata de uma publicidade, dificilmente seus seguidores a identificam como tal. Neste 
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sentido, necessária se torna a identificação23, no momento efetivo da publicação e 

que esta seja de fácil entendimento, ficando claro aos seus seguidores que há naquela 

postagem alta carga de parcialidade. 

Deste modo, busca-se com esse princípio evitar que o consumidor exposto aos 

efeitos persuasivos da publicidade não possa dela se defender, uma vez que o 

ocultamento de sua natureza e intenção pode intensificar seus efeitos sobre o 

consumidor. Assim, necessário se tornar conscientizar o consumidor de que ele está 

sendo destinatário de uma mensagem patrocinada, que tem o intuito de que vender 

um produto ou serviço, e essa identificação, pelo consumidor, deve ocorrer sem 

esforço ou necessidade de conhecimento técnico e que está se dê no momento de 

sua veiculação. (DIAS, 2011, p. 61-62). 

 

3.3.4 Princípio da lealdade/veracidade 

 

Em termos gerais, o princípio da lealdade/veracidade corresponde ao respeito 

que a publicidade deve ter em relação ao consumidor e à concorrência. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 117). Este princípio informa o conteúdo da mensagem 

publicitária, que deve se compor, exclusivamente, de informações corretas e 

verdadeiras tendo por correta, “a informação que guardar relação de conformidade 

com os fatos de natureza técnica ou cientifica relacionados ao produto ou serviço que 

está sendo anunciado.” (MIRAGEM, 2016, p. 274-275). Este princípio pode ser 

subdividido em três outros subprincípios, sendo eles, da transparência, da veracidade 

e da não-enganosidade. (GUIMARÃES, 2007, p. 118). 

O parágrafo único do artigo 36 do CDC traz o subprincípio da transparência da 

fundamentação publicitária, que estabelece o dever de o fornecedor manter em seu 

poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem 

publicitária, associado ao direito de informação do consumidor.24 (GUIMARÃES, 2007, 

                                            
23  É possível observar o uso das hashtags #publi ou #ad nas postagens de alguns influenciadores 

digitais para identificar uma publicação como sendo uma publicidade. O problema de apenas 
sinalizar a publicidade desta forma é que não se pode garantir que esses termos sejam de 
conhecimento de todos os usuários das redes sociais. Em relação a hashtag #ad é ainda mais 
problemático, já que “ad” é uma abreviação da palavra advertising, que significa publicidade em 
inglês, assim, utilizando-se dessa hashtag deve-se esperar que no mínimo o consumidor 
compreenda a língua inglesa e relacione o seu significado a abreviação da palavra. 

24  O artigo 27, §1º do CBAP, em linha com o CDC, dispõe que: Artigo 27 O anúncio deve conter uma 
apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme dispostos nos artigos seguintes desta 
seção, onde estão enumerados alguns aspectos que merecem atenção especial. §1º - Descrições. 
No anúncio, todas as descrições devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências 
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p. 118). Muito comum é a divulgação de medicamentos por influenciadores digitais, 

ligados à área fitness25, que prometem a redução do apetite, o emagrecimento, e que 

muitas vezes ignoram o exposto no parágrafo 2º, do artigo 7º, da Lei 9.294/199626 que 

prevê que “a propaganda dos medicamentos referidos neste artigo não poderá conter 

afirmações que não sejam passíveis de comprovação científica.” (GUIMARÃES, 2007, 

p. 118). No entanto, esses influenciadores, sem estarem munidos de informações 

suficientes, devendo estas serem passadas pelos fornecedores, prometem algo que 

se quer sabem da eficácia, ou associam os seus resultados particulares, que além da 

medicação, que inclusive pode não fazer o uso, estão associados à prática de 

atividade física regulares e uma boa alimentação, como se fosse resultado único e 

exclusivo do medicamento que está sendo anunciado.  

Deste modo, tal princípio impõe o dever de informar o consumidor a respeito 

das características, propriedades, qualidade e demais dados sobre o produto ou 

serviço anunciando, devendo eventuais alegações a despeito dos mesmos apresentar 

a respectiva fundamentação, conforme preconiza o artigo 36, parágrafo único do CDC. 

(DIAS, 2011, p. 71) 

Os subprincípios da veracidade e da não-enganosidade estão previstos, 

respectivamente, na primeira e na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 37 do CDC, 

e visam afastar as afirmações falsas ou que induzam o consumidor a erro. Trata-se 

da aplicação do princípio da boa-fé que deve existir em toda relação jurídica. Dentro 

do gênero enganosidade, há duas espécies de publicidade ilícita: a falsa, assim 

considerada pela não veracidade da informação ou comunicação, e a enganosa, em 

sentido estrito, aquela que, por omissão, possa induzir o consumidor a erro. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 120-122).  

Utilizando ainda o artigo 7º, §2º, da Lei 9.294/1996, Paulo Jorge Scartezzini 

Guimarães (2007, p. 122-123), exemplificando o que seria publicidade falsa, traz a 

ideia de um remédio que não tem as qualidades e não atinge o objetivo prometido na 

                                            
fornecer as comprovações quando solicitadas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE 
PROPAGANDA, 1980). 

25  Fitness é uma palavra de origem inglesa que se refere ao estado geral de boa saúde, geralmente 
resultante da prática de exercícios e nutrição adequada.  

26  A Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996 dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do §4º do art. 220 da Constituição Federal. O seu art. 7º, §2º dispõe que a propaganda dos 
medicamentos referidos neste artigo não poderá conter informações que não sejam passíveis de 
comprovação científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissionais que não sejam 
legalmente qualificados para fazê-lo. 
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publicidade. Frisa, ainda, que o artigo supracitado, in fine, destaca que na propaganda 

de medicamentos não se pode utilizar depoimentos de profissionais que não sejam 

legalmente qualificados para fazê-lo. (GUIMARÃES, 2007, p. 122-123). 

Neste sentido, valer-se da visibilidade que um influenciador digital tem em seu 

nicho específico, e aqui mantêm-se a linha de raciocínio com aqueles reconhecidos 

como fitness mas, que não possuem conhecimentos técnicos sobre o produto que 

estão divulgando, para, sem qualquer advertência, indicarem o uso de medicamentos, 

estar-se-ia diante de um desrespeito às determinações da norma supracitada e não 

correspondendo tais afirmações com as reais características do produto ou serviço 

desrespeitado estará, também, o princípio da veracidade.  

Destaca-se que a prova da ocorrência da publicidade falsa se dá de forma 

objetiva, ou seja, independe do elemento subjetivo culpa27 pelo consumidor. Caso não 

seja provado pelos fornecedores, ou qualquer outro interessado, que aquele produto 

ou serviço tem as qualidades e características indicadas, estará caracterizada a sua 

ilicitude. (GUIMARÃES, 2007, p. 124-125).  

Quanto ao puffing, conhecido como exagero publicitário, não é pacífico se 

poderia ou não receber a classificação de publicidade falsa, caso as expressões 

exageradas não sejam verdadeiras. Para Bruno Miragem (2016, p. 275), não há que 

se falar em violação ao princípio da lealdade/veracidade quando o exagero publicitário 

for utilizado de forma a atrair consumidores, uma vez que sejam identificadas, de 

modo imediato nesta qualidade superlativa, as características ou funcionalidades de 

um determinado produto ou serviço anunciado. No entanto, Paulo Jorge Scartezzini 

Guimarães (2007, p. 128-129) frisa que, embora as afirmações sejam exageradas, 

isso não impede que os consumidores nelas acreditem e, por esta razão, entende ser 

totalmente proibido o uso de expressões exageradas falsas, quando se referirem 

objetivamente ao produto ou serviço veiculado e esses fatos não forem provados. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 128-129).  

Quanto à publicidade enganosa, em sentido estrito, visa o artigo 37, §1º, do 

CDC, do qual se extrai o princípio da não-enganosidade, evitar que o consumidor 

pratique um ato jurídico, mediante vício do consentimento, causando-lhe um dano 

patrimonial ou extrapatrimonial. Destaca-se, quanto à publicidade enganosa por 

omissão, deve verificar-se o que deve ser realmente dito na publicidade, ou melhor 

                                            
27 Um dos elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva.  
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dizendo, o que não pode ser omitido do consumidor. Neste sentido, torna-se 

necessário informar ao consumidor dados relativos à fruição e ao risco ou que, se 

tivesse o consumidor conhecimento prévio, poderia leva-lo a não adquirir ou usar o 

bem. (GUIMARÃES, 2007, p. 131-137). Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 

138 -140) destaca que a conduta passiva do consumidor não elide a responsabilidade 

pré-contratual dos fornecedores, bastando a verificação de sua potencialidade de 

engano, sendo desnecessário o dolo ou a culpa do fornecedor/anunciante. Deste 

modo, não é necessária a enganosidade real, bastando a potencialidade de engano 

por parte do consumidor para a possibilidade se caracterizar como enganosa, sendo 

o dano um simples plus. (GUIMARÃES, 2007, 141 apud BENJAMIN; NERY JUNIOR, 

1995, p. 275). 

Deste modo, é possível concluir que o princípio da veracidade e não-

enganosidade visa reprimir a publicidade enganosa prevista no §1º do artigo 37 do 

CDC, instituindo o dever genérico de veracidade às mensagens publicitárias e evitar 

que o consumidor destinatário da mensagem seja, por qualquer meio, enganado, que 

lhe seja omitido dados essenciais sobre o produto ou serviço ou que a publicidade 

veiculada seja ambígua ou oculta. (DIAS, 2011, p. 70-71).  

 

3.3.5 Princípio da vinculação 

 

O Princípio da vinculação vem previsto no artigo 30 do CDC, que dispõe: 

 

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. (BRASIL, 
1990).  

 

Segundo Bruno Miragem (2016, p. 276) esse princípio fundamenta-se na teoria 

da confiança e na proteção das expectativas legítimas do consumidor uma vez que 

estabelece a eficácia vinculativa à publicidade que independe da realização do 

contrato de consumo. (MIRAGEM, 2016, p. 276). Corrobora com esse entendimento 

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 107-108) quando afirma que essa norma 

visa evitar abusos praticados por intermédio do Marketing em casos em que se 

verificar disparidades entre o produto ou serviço com a mensagem publicitária 

veiculada. (GUIMARÃES, 2007, p. 107-108).  
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Desta maneira, sempre que um produto ou serviço for apresentado com 

determinadas qualidades ou características e, no entanto, não for compatível com a 

realidade, o consumidor poderá pleitear em juízo o cumprimento forçado da obrigação, 

a aceitação de outro produto ou a prestação de outro serviço, ou, se preferir, a 

rescisão do contrato com perdas e danos, nos termos do artigo 35 do CDC. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 107). 

Trata-se de mais uma aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de 

consumo, determinando, como regra cogente, que apenas anuncie aquilo que existe 

ou que pode ser cumprido. Visa-se, com isso, proteger as expectativas criadas pelos 

consumidores e, consequentemente, a credibilidade da atividade publicitária perante 

seus destinatários. (DIAS, 2011, p. 75). 

 

3.4 A Publicidade Ilícita  

 

Como dito alhures, o diploma consumerista regulamentou e proibiu três 

modalidades de publicidade ilícita: a simulada, prevista no artigo 36 do CDC, a 

enganosa e a abusiva, previstas, respectivamente, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 37 

do mesmo diploma. No que tange à publicidade simulada, pontua Michelle Barreto 

Passos (2013) ser aquela em que o caráter publicitário do anúncio é oculto, disfarçado, 

de modo que o destinatário não perceba a intenção promocional ínsita à mensagem 

veiculada. A publicidade enganosa é aquela em que o anúncio induz o destinatário a 

erro, decorrente de informações falsas ou a falta de informação acerca de elementos 

essenciais do produto ou serviço. E, por fim, a abusiva, é aquela em que são 

deturpados os valores socialmente aceitos para se atingir os objetivos meramente 

comerciais. (PASSOS, 2013).  Passa-se agora para uma análise aprofundada de cada 

uma delas. 

 

3.4.1 Publicidade simulada 

 

O Código de Defesa do Consumidor não faz menção à publicidade simulada, 

mas a veda indiretamente em seu artigo 36 ao estabelecer que “a publicidade deve 

ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como 

tal.” (BRASIL, 1990). Trata-se da vedação, por ilicitude, da publicidade tida também 

como publicidade subliminar, oculta, velada ou clandestina, que consiste na 
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transmissão de informações que parece que não é publicidade, mas o é. (TARTUCE, 

2018, p. 421). 

Esse dispositivo, de acordo com Michelle Barreto Passos (2013), é o que se 

convencionou chamar de princípio da identificação da mensagem publicitária, tratado 

no tópico anterior, o qual se reconhece ao destinatário da publicidade o direito de ser 

informado acerca da natureza publicitária da mensagem que lhe é dirigida. (PASSOS, 

2013). Laís Ramos Barbosa (2019, p. 259), no mesmo sentindo, afirma que a 

finalidade maior do artigo supracitado é conscientizar o consumidor de que o conteúdo 

que lhe está sendo transmitido tem por objetivo a comercialização de um produto ou 

um serviço. (BARBOSA, 2019, p. 259).  

O CBAP tem prescrições semelhantes. Em seu artigo 9º estabelece que a 

atividade publicitária deve ser sempre ostensiva, fazendo alusão a marca, razão 

social, identificação do anunciante. No seu artigo 28, fica estabelecido que “o anuncio 

deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for sua forma ou seu meio de 

veiculação.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 

1980). 

A restrição contida em tais artigos fundamenta-se na influência que é exercida 

pelos veículos publicitários no comportamento do consumidor, levando-o a adquirir 

um produto ou serviço de maneira inconsciente/impulsiva, uma vez que: 

 

[...] a veiculação de mensagem publicitária subliminar atua no estímulo 
inconsciente da psique humana por meio do alojamento no subconsciente de 
informações tendenciosas ao consumo de determinado produto e/ou serviço, 
que por sua vez proporcionam um comportamento consciente, coerente com 
o estímulo recebido (BARBOSA, 2019, p. 259 apud BREVIGLIERI; 
FERNANDES; OLIVEIRA, 2009, p. 168). 

 

Neste sentido, deve o consumidor ter plenas condições para se posicionar 

adequadamente frente à gama de informações que lhe são endereçadas. (PASSOS, 

2013). Caio César do Nascimento Barbosa, Michael César Silva e Priscila Ladeira 

Alves de Brito (2018, p. 7) citando Antonio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima 

Marques e Leonardo Roscoe Bessa, afirmam que a publicidade que não quer assumir 

a sua qualidade é aquela que tenta enganar o consumidor. E esse engano, mesmo 

que inocente, é repudiado pelo CDC. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2018, p. 7 apud 

BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2016, p. 295).  
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Nos casos em que não é possível identificar o viés publicitário, sendo este 

disfarçado ou ocultado ao consumidor, estar-se-á diante de flagrante desrespeito à 

norma supracitada, que torna ilícitas algumas técnicas utilizadas pelos influenciadores 

digitais quando da divulgação de produtos/serviços em seus perfis nas redes sociais, 

canais do YouTube e blogs, sem a indicação de que se trata de uma publicidade. 

Como dito na seção anterior, o influenciador se vale de um momento, cria um cenário 

em que a publicidade é mascarada ou camuflada, levando o seguidor a crer que aquilo 

se trata de uma opinião pessoal. Tais condutas configuram o que Michelle Barreto 

Passos (2013) chama de publicidades testemunhais dissimuladas, onde ao falar sobre 

um produto/serviço manifesta-se uma opinião favorável a este como se fosse sua e 

espontânea. (PASSOS, 2013).   

Michelle Barreto Passos (2013) destaca para situações em que a inserção de 

mensagem publicitária no decorrer de uma apresentação teatral ou televisiva é feita 

de modo imperceptível pelo consumidor. (PASSOS, 2013). Trazendo a análise para o 

objeto do estudo, essa técnica é comumente aplicada na rede social Instagram, 

principalmente por meio do recurso Stories bem como nos vídeos na plataforma do 

YouTube, em que o influenciador digital aparece em uma situação normal de 

consumo, por exemplo, sem deixar claro seu viés publicitário, sem declaração 

ostensiva da marca, configurando em uma comunicação subliminar, por não permitir 

uma identificação pronta de seu caráter publicitário. Ademais, junto a esse 

ocultamento, o influenciador digital produz um testemunho de uso do produto ou 

atesta a sua qualidade como efetivo consumidor, sendo necessário em tais situações 

a veracidade das informações sob pena de estar configurada, também, a 

enganosidade dos seus seguidores, potenciais consumidores. Estes muitas das vezes 

desconhecem que há um benefício por traz daquela publicação, seja mediante 

remuneração direta ou indireta.  

Trata-se de uma vedação que visa proteger o consumidor dos efeitos da 

publicidade ao repelir o ocultamento da sua natureza promocional, uma vez que está 

apresenta-se sob a forma de uma informação neutra ou desinteressada, sem revelar 

de modo suficiente o seu caráter publicitário, seja pela forma ou pelo conteúdo 

veiculado. Deste modo, ela tem como efeito, induzir os consumidores em erro quanto 

a sua verdadeira origem e quanto a natureza de suas alegações. Destaca-se que a 

vedação ao engano aqui não está ligada ao conteúdo material da publicidade, mas ao 

aspecto formal de sua apresentação, isto é, consumidor é induzido a erro não em 
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decorrência de uma informação falsa a despeito do produto ou serviço, esta pode 

ocorrer ou não, mas pelo fato de não tornar possível ao consumidor identificar, de 

plano, a natureza promocional da mensagem veiculada, já que esta não resta 

manifestada de modo adequado, tornando-se imperceptível aos seus destinatários. 

(DIAS, 2011, p. 206-209).  

Quanto a essa temática foi feita uma análise das técnicas utilizadas pelos 

influenciadores digitais quando do tratamento do princípio da identificação no tópico 

anterior. 

 

3.4.2 Publicidade enganosa 

 

A publicidade enganosa vem transcrita no artigo 37, §1º, do CDC, que assim 

dispõe:  

 

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. (BRASIL, 1990). 

 

Considera-se enganosa a publicidade total ou parcialmente falsa, que é capaz 

de levar um consumidor a adquirir um produto ou serviço de forma errônea por 

acreditar nas informações inseridas na publicidade, ou seja, nas palavras de Antônio 

Herman de Vasconcellos e Benjamin (2019, p. 482) a publicidade enganosa é aquela 

capaz de gerar “uma distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a 

adquirir produtos e serviços que, estivesse melhor informado, possivelmente não o 

faria.” (BENJAMIN, 2019, p. 482). Como já discutido, os consumidores realizam suas 

escolhas dentre os mais variados produtos e serviços que lhes são oferecidos no 

mercado de consumo com base nas informações que lhes são prestadas, no entanto, 

nem sempre essas informações se dão de forma clara, verdadeira e precisa podendo 

induzir o consumidor em erro quanto as características reais do produto ou serviço 

anunciado  

Depreende-se da leitura do artigo acima transcrito duas modalidades de 

manifestação da publicidade enganosa: a comissiva e a omissiva. Na publicidade 

enganosa comissiva são veiculadas informações, total ou parcialmente falsas, com 
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potencial de induzir o consumir a erro. Esclarece Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin (2019, p. 487) que “a publicidade enganosa por comissão decorre de um 

afirmar positivo que não corresponde à realidade do produto ou serviço. Afirma-se 

aquilo que não é.” (BENJAMIN, 2019, p. 487).  

Logo, o artigo reprime a atuação comissiva do agente na divulgação de 

informações ou comunicação que não seja verdadeira, assim consideradas as 

informações incorretas, imprecisas e inadequadas que não guardam relações reais 

com as características do produto ou serviço e, que, por conseguinte, venha a causar 

prejuízos ao consumidor. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 6). 

Por sua vez, a publicidade enganosa por omissão, prevista no parágrafo 3º do 

artigo 37 do CDC, é aquela que “deixar de informar sobre dado essencial do produto 

ou serviço.” (BRASIL, 1990). Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (2019, p. 

490) afirma que a repressão aqui é pela ausência de dado essencial, que pode ser 

entendido como “aquele dado que tem o poder de fazer com que o consumidor não 

materialize o negócio de consumo, caso o conheça.” (BENJAMIN, 2019, p. 490). 

Nesta modalidade ocorre a supressão de informações essenciais ao produto 

ou serviço e que, por esse motivo, altera a percepção da autonomia privada do 

consumidor, podendo, em alguns casos atingir sua integridade psicofísica e causar 

grandes consequências. Por este motivo é, da mesma forma, repudiada pelo código 

de defesa do consumidor. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2018, p. 6). 

Nestes temos, de acordo com a norma legal supracitada, poderá haver 

publicidade enganosa por meio da veiculação de informação, total ou parcialmente, 

falsa, induzindo o consumidor a erro quanto as características do produto ou serviço 

anunciado, como também por meio de veiculação de informação verdadeira, mas que 

é capaz de induzir o consumidor em erro no caso de, por exemplo, não informar sobre 

algum dado essencial do produto ou serviço que seja relevante para a formação de 

vontade do consumidor. (DIAS, 2011, p. 97).   

A título de exemplo, é muito comum a indicação de suplementos 

emagrecedores, vitamínicos e capilares por influenciadores digitais em seus canais 

no YouTube, redes sociais e blogs. Nessas plataformas são feitos relatos sobre a 

experiência com o produto, seus benefícios e em muitas das vezes ocorre a omissão 

de informações essenciais do produto, podendo causar grandes consequências aos 

consumidores, que os adquirem sem indicação de um profissional da área da saúde, 

mas por confiar na palavra daquele influenciador digital e por atribuir as características 
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físicas daquele influenciador ao uso daquele produto, levando seus seguidores a uma 

automedicação.  

Destaca Luciana Ancona Lopes de Magalhães Dias (2011, p. 253) que 

depoimentos e testemunhos sobre produtos ou serviços feitos na internet, como em 

blogs, por exemplo, devem ser verdadeiros, baseados em reais opiniões e 

experiências pessoais do blogueiro e quando o depoimento ou testemunho não estiver 

baseado em experiências de uso, tais alegações devem ser fundamentadas em 

estudos científicos que deem sustentação as informações, conforme estabelece o 

parágrafo único do artigo 36 do CDC. (DIAS, 2011, p. 253).  

Importante ter em mente que a publicidade falsa não é sinônimo de publicidade 

enganosa, mas sim uma espécie desta. Assim, pode uma publicidade ser correta, mas 

enganosa, quer seja pela ausência de uma informação importante que deveria ter sido 

passada, quer seja pela forma como a mensagem foi passada sendo capaz de levar 

o consumidor entender mal o que está realmente dizendo. (BENJAMIN, 2019, p. 483). 

Destaca Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (2019, p. 487) que os 

consumidores mais frágeis recebem uma proteção ainda maior, como é o caso, por 

exemplo, de crianças, idosos e pessoas de pouca instrução, pois são mais vulneráveis 

aos apelos publicitários, podendo ser facilmente influenciados. (BENJAMIN, 2019, p. 

487). 

Ressalta-se que da definição contida no parágrafo primeiro do artigo 37 do CDC 

a lei pune a mera enganosidade potencial, isto é, a mera capacidade de o anúncio 

induzir o consumidor a erro basta para estar configurada a publicidade enganosa. 

Verifica-se, por tanto, se a mensagem de caráter publicitário apresenta potencial 

enganoso apto a induzir o consumidor em erro e influenciar o seu comportamento, 

que seria diverso se ele estivesse melhor informado sobre as características do 

produto ou serviço. (BENJAMIN, 2019, p. 482). Neste sentido, pouco importa para a 

proteção ao consumidor que ele tenha, de fato e concretamente, sido enganado, 

sendo o erro real, isto é, consumado, um mero exaurimento, sendo irrelevante para a 

caracterização da enganosidade, já que é consequência desta. (BENJAMIN, 2019, p. 

484-485).   

Destaca-se, também, que na caracterização da publicidade enganosa não se 

exige que o anunciante tenha a intenção de enganar os consumidores. Não se 

perquire a culpa ou o dolo. É irrelevante, pois, sua boa ou má-fé. (BENJAMIN, 2019, 

p. 484). 
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Busca-se com a vedação da publicidade enganosa evitar que consumidores se 

frustrem com as expectativas geradas pela publicidade, uma vez que as informações 

nelas constantes não guardem relações com as reais características do produto ou 

serviço, levando a uma falsa percepção da realidade (DIAS, 2011, p. 106) ou pelo 

posterior conhecimento de alguma informação essencial do produto ou serviço 

silenciada na mensagem veiculada e tal omissão afluísse na sua escolha caso tivesse 

conhecimento. Deste modo, procurar afastar a indução em erro possibilitando ao 

consumidor uma decisão esclarecida. (DIAS, 2011, p. 139). 

 

3.4.3 Publicidade abusiva  

 

A publicidade abusiva é tratada no parágrafo 2º do artigo 37 do CDC, que 

dispõe: 

 

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. 
(BRASIL, 1990). 

 

Destaca Michelle Barreto Passos (2013), para a existência de outras formas de 

abusividade não mencionadas no artigo supracitado visto ser o texto meramente 

exemplificativo. Desta maneira, de modo a amparar a configuração da ilicitude de 

anúncios não referidos pelo legislador, têm-se um conceito aberto de abusividade. 

(PASSOS, 2013).  

Como o dispositivo legal não traz uma conceituação precisa, os estudiosos da 

área se incubem de trazer uma definição. Em síntese, aponta Caio César do 

Nascimento Barbosa, Michael César Silva e Priscila Ladeira Alves de Brito (2019, p. 

7) que a publicidade abusiva é aquela que ofende valores básicos da sociedade, como 

os relacionados a moral e a ética. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p.7). Na mesma 

linha Flávio Tartuce (2018, p. 431) entende por publicidade abusiva aquela que agride 

os valores sociais, presente uma conduta socialmente reprovável de abuso, como 

também a publicidade racista, sexista, lesiva ao meio ambiente e discriminatória. 

(TARTUCE, 2019, 431). Bruno Miragem (2016, p. 283), por sua vez, entende que o 
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abuso aqui manifesta-se pela violação por quem exerce a publicidade comercial de 

normas legais ou princípios jurídicos que visam proteger o sentimento geral da 

comunidade, expressos ou não na legislação, como também pela violação de valores 

sociais ou juridicamente apreciados e protegidos. (MIRAGEM, 2016, p. 283).  

Por envolver conceitos jurídicos indeterminados, para a caracterização da 

abusividade da mensagem publicitária levar-se-ão em conta os valores éticos da 

comunidade, o senso geral comum, o momento, a intensidade da ofensa frente ao 

público a qual ela foi dirigida, os direitos fundamentais, normas constitucionais e leis 

espaças presentes no ordenamento jurídico. (MIRAGEM, 2016, p. 184). 

O CBAP dedica algumas seções que trazem critérios mais objetivos para a 

apuração da abusividade, especificando alguns tipos de comportamentos vedados. 

Assim o faz, por exemplo, na seção 10 ao dispor que serão combatidos, dentre outros, 

anúncios que, direta ou indiretamente, estimulem a poluição, o desperdício de 

recursos naturais e a depredação da fauna e da flora. Na seção 11 adverte que 

anúncios destinados a criança não poderá dirigir apelo imperativo de consumo. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980). Essas 

normas do CBAP buscam orientar a atuação de publicitários e anunciantes, deixando 

mais claras situações em que a abusividade estará caracterizada, sendo, portanto, 

vedadas, em virtude da proteção de interesses e valores sociais mais relevantes.  

Bruno Miragem destaca o caráter difuso inerente à ofensa decorrente desta 

espécie de publicidade ilícita, vez que, por sua própria natureza, alcança toda a 

comunidade e não apenas aqueles que venha a ser diretamente ofendidos ou 

afetados pela mensagem publicitária. (MIRAGEM, 2016, 284). 

Seguindo a ideia de abuso de direito, referida no artigo 187, do Código Civil, 

Michelle Barreto Passos (2013) alerta que havendo alternativas para se exercer o 

direito de anunciar, o anunciante deverá optar por aquela que não configurará em 

agressão aos valores incorporados por espectadores da mensagem publicitária. 

(PASSOS, 2013). 

Do exposto, é possível concluir que o objetivo primordial é que qualquer forma 

de publicidade atentatória a valores sociais seja devidamente reprimida.  
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4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

O presente capítulo trará respostas as indagações do estudo e para tanto 

discorrerá a respeito da responsabilidade civil tanto no âmbito do CDC como no âmbito 

do CC. Ao final, será feito uma análise de casos, a título ilustrativo, de modo a 

possibilitar ao leitor vislumbrar como se dá esse fenômeno na prática e quais foram 

as posturas dos órgãos perante os casos.  

 

4.1 Da Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo 

 

A responsabilidade civil no direito do consumidor, divide-se, ordinariamente, em 

dois regimes: o da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e o da 

responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, previstos, respectivamente, 

entre os artigos 12 a 17 e 18 a 25 do CDC. Tal distinção entre os respectivos regimes 

não se estabelece de acordo com os critérios da responsabilidade civil no direito 

comum em que, conforme o dever violado, a responsabilidade pode ser contratual, 

decorrente da violação de um dever estabelecido em contrato, ou extracontratual, na 

qual a violação decorre de um dever legal ou de outra fonte jurídica que não a 

contratual. Deste modo, pode-se afirmar que o regime da responsabilidade civil em 

direito do consumidor é determinado pelo conteúdo do dever violado, podendo 

decorrer da violação de um dever de segurança ou por inadequação. (MIRAGEM, 

2016, p. 649).  

O vício pode ser entendido como uma imperfeição de quantidade ou qualidade 

intrínseca ao produto ou serviço, isto é, o dano fica adstrito aos limites do bem de 

consumo, sem outras repercussões. O vício pertence ao produto ou serviço, não 

atingindo a pessoa do consumidor ou a terceiros. Ao passo, o fato seria um defeito, 

que causa insegurança e está extrínseca ao produto ou serviço. Assim, o defeito vai 

além do produto ou serviço para atingir a segurança do consumidor ou de quem 

participe do evento danoso. Deste modo, há para além dos prejuízos intrínsecos, 

outras repercussões, como é o caso de outros danos materiais, de danos morais e 

dos danos estéticos. Por isso que se fala na ocorrência do acidente de consumo, 

propriamente dito, na hipótese de fato do produto ou do serviço, pois o consumidor é 

atingido. (TARTUCE, 2018, p. 165).  



75 
 

Discorrendo brevemente sobre as espécies de responsabilidade civil dispostas 

no CDC, como já mencionado, os artigos 12 a 17 tratam da responsabilidade civil 

pelos danos causados ao consumidor por defeitos do produto ou do serviço.  

Exige a lei consumerista a existência do defeito, elemento chave para que se 

possa indicar a imputação de responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço 

pelos danos causados em razão de acidentes de consumo. O legislador estabeleceu 

nos artigos 12 e 14, ambos em seu parágrafo primeiro, do CDC, a noção de defeito, 

disciplinando que um produto ou serviço será defeituoso quando não oferece a 

segurança que dele legitimamente se espera. A definição de defeito está relacionada 

à segurança do produto ou do serviço e não a sua capacidade de realizar o fim que 

deles se esperam. (MIRAGEM, 2016, p. 584-585). 

A defeituosidade é uma noção que depende de valoração. Para tanto, o 

legislador especificou nos incisos I, II, e III do parágrafo primeiro dos artigos 12 e 14 

do CDC as circunstâncias a serem valoradas pelo julgador. Deste modo, o produto ou 

serviço poderá ser caracterizado como defeituoso quando não oferece a segurança 

que dele se espera, levando em consideração circunstâncias como sua apresentação, 

o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em foi colocado em 

circulação. (TARTUCE, 2018, p. 190-191). 

A primeira circunstância está relacionada a apresentação do produto ou 

serviço. Neste caso, o defeito não deriva do produto em si, mas da forma que é 

apresentado ao consumidor as informações sobre o produto ou serviço. A segunda 

circunstância está relacionada ao risco, devendo ser previsto além dos riscos do uso 

específico do produto ou serviço outros riscos que pode vir a causar, atentando-se 

aos que se apresente como inaceitáveis a saúde e segurança do consumidor. E, por 

fim, a época, levando em conta a data de lançamento, se atendia as expectativas de 

segurança existentes no momento em que foi colocado no mercado, por exemplo. 

(TARTUCE, 2018, p. 190-191).  

Deste modo, a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço decorre 

da violação de um dever de segurança, que é basicamente oferecer a segurança 

legitimamente esperada de produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, 

gerando danos decorrentes de defeito de projeto ou concepção, produção ou 

fabricação e em defeito de informação, comercialização ou fornecimento do produto 

ou serviço. (MIRAGEM, 2018, p. 576). O dever de segurança do fornecedor, 

estabelecido no artigo 8º do CDC, como aponta Bruno Miragem (2016, p. 577-578), é 
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a expressão da proteção integral dos interesses legítimos do consumidor no mercado 

de consumo, estabelecendo nítida eficácia do princípio da proteção da confiança e da 

boa-fé. Assim, o defeito pode ocasionar o dever de indenizar pela violação do dever 

geral de segurança inerente à sua atuação no mercado de consumo. (MIRAGEM, 

2018, p. 577-578).  

Os defeitos de projeto ou concepção são relacionados aos produtos, sendo 

aqueles em que se identifica falha no momento de concepção ou de elaboração do 

projeto ou da fórmula de um determinado produto, expressamente referidos no caput 

do artigo 12 do CDC. Tais defeitos afetam a característica geral do produto, que 

podem decorrer da escolha ou do emprego inadequado de matérias-primas ou mesmo 

da escolha de um design inadequado do produto capazes de colocar o consumidor 

em perigo e causar-lhes danos à saúde e à segurança. (MIRAGEM, 2016, p. 585-

586). Defende Bruno Miragem (2016, p. 586), quanto à aferição ou não do 

cumprimento do dever de segurança pelo fornecedor, que deve ser considerada a 

proteção da expectativa legítima desse dever, que consiste no próprio critério 

estabelecido no CDC, qual seja, de que são defeituosos os produtos ou serviços que 

não oferecem a segurança que legitimamente deles se esperam, razão pela qual, 

também poderá ser considerado defeituoso o medicamento que, apesar de possuir 

determinados efeitos terapêuticos, possuem tão ou mais efeitos colaterais nocivos à 

saúde do consumidor que à doença que ele busca combater. (MIRAGEM, 2016, p. 

586). 

Os defeitos de execução, produção ou fabricação são aqueles que se 

apresentam como falhas do dever de segurança durante o processo de realização de 

um determinado serviço, ou de produção ou fabricação de um determinado produto, 

tidos, em geral, como inevitáveis, porquanto intrínsecos aos riscos da atividade 

econômica do fornecedor de produtos e prestador de serviços no mercado de 

consumo.  O defeito aqui pode ser identificado no momento da prestação do serviço, 

decorrente de erros de pessoas envolvidas na atividade. (MIRAGEM, 2016, p. 586-

587).  

Por fim, a última classe de defeitos, denominados defeitos de informação ou 

comercialização, são aqueles decorrentes da apresentação ou informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos de produtos e serviços. Como 

bem pontua Bruno Miragem, é muito comum na publicidade ou em outro modo como 

o produto ou serviço é oferecido ao consumidor, deixar de serem fornecidas 
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informações importantes ou no informar, este se dar de modo equívoco, fazendo com 

que, embora o produto ou serviço não apresente nenhum defeito inerente, a 

defeituosidade resulte da falha ao dever de informar. Trata-se, portanto, de um defeito 

extrínseco, já que a falha não decorre do produto em si, mas do modo como este se 

apresenta, correspondendo à fase de oferecimento do produto ou serviço ao 

consumidor. (MIRAGEM, 2016, p. 589). 

Tal entendimento encontra fundamento no artigo 6º, inciso III do CDC, onde o 

defeito de informação apresenta-se como falha no dever de informar, fundamentado 

no princípio da boa-fé objetiva, que exige deveres de esclarecimento, informação 

qualificada e eficiente na fase pré-contratual, a qual orientará a decisão do consumidor 

em contratar ou não, assim como na fase posterior à contratação, momento em que o 

consumidor irá utilizar o produto ou serviço adquirido, que poderá acarretar na 

insatisfação pela contratação realizada, por não corresponder aos objetivos que dela 

se esperava, quer pela falta de informação ou pela informação equivocada no 

momento de sua apresentação. Neste sentido, o defeito de informação infringe o 

direito subjetivo básico do consumidor à informação, em que, havendo o dever de 

informar, em vista da garantia da segurança do consumidor, ou seja, a segurança 

legitimamente esperada, este não é cumprido. (MIRAGEM, 2016, p. 589).  

Segundo Bruno Miragem, constituem-se em defeitos de informação ou 

comercialização: 

 

[...] a ausência de instruções sobre a correta utilização de produtos e serviços, 
os riscos que estes apresentam, eventuais restrições subjetivas 
(determinadas pessoas) ou objetivas (determinadas qualidades ou 
circunstâncias) que estabelecem alterações no modo de uso ou mesmo em 
seu impedimento. Assim, por exemplo, a necessidade de informação sobre a 
presença em determinado produto, de substância química em relação a qual 
um determinado grupo de consumidores tenha grave intolerância ou alergia, 
de modo que o consumo daquele produto causaria sérios prejuízos a sua 
saúde.  (MIRAGEM, 2016, p. 589).  

 

Neste sentido, afirma Bruno Miragem (2016, p. 589), que essa falha no dever 

de informar se traduz, por consequência, em uma falha no dever de segurança, vez 

que apenas com o fornecimento da informação adequada será garantida a segurança 

do consumidor naquela ocasião. (MIRAGEM, 2016, p. 589).  

No que tange a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, ambos 

vem disciplinados nos artigos 18 a 25 do CDC e decorrem da violação de um dever 

de adequação, que pode ser entendida como a qualidade do produto de servir, ou 



78 
 

seja, ser útil, aos fins a que legitimamente dele se espera. (MIRAGEM, 2016, p. 649-

650). A grosso modo, haverá responsabilidade civil pelo vício do produto quando 

existir algum problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torne impróprio 

para o uso ou lhe diminua o valor, tido como um vício por inadequação. Do mesmo 

modo, ensejará a responsabilidade do fornecedor por vício do serviço quando houver 

a violação aos deveres de qualidade, quantidade ou informação, que impeça que o 

serviço atenda aos fins que razoavelmente dele se espera, violando, por esse motivo, 

o dever de adequação. (MIRAGEM, 2016, p. 653). 

Como bem sinaliza Bruno Miragem (2016, p.653), a finalidade específica da 

responsabilidade por vícios é a garantia da qualidade do produto ou do serviço sob 

três deveres, sendo eles, a qualidade, a quantidade e a informação que é transmitida 

pelo fornecedor. Por qualidade, tem-se a ausência, no objeto da relação de consumo, 

de propriedades ou características que possibilitem atender aos fins esperados pelo 

consumidor. Por quantidade, esta diz respeito a uma falha do fornecedor decorrente 

da disparidade entre a quantidade apresentada ou sugerida pela publicidade, 

rotulagem ou apresentação do produto e aquela efetivamente contida ou disponível 

ao consumidor. E, por fim, o vício de informação, que se caracteriza como sendo 

originário do direito de informação ao consumidor, e que não atinge a finalidade 

legitimamente esperada para um determinado produto ou serviço. (MIRAGEM, 2016, 

p. 653-655).  

O parágrafo 6º do artigo 18 do CDC, em rol exemplificativo, lista algumas 

situações em que o vício do produto está presente, sendo elas: produtos cujos prazos 

de validade estejam vencidos; produtos que se revelem inadequados ao fim a que se 

destinam, a exemplo de brinquedos que possam causar danos às crianças; e os 

produtos adulterados, deteriorados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, e em 

desacordo com normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. 

(MIRAGEM, 2016, p. 654). 

Identificado o vício, há para o adquirente prejudicado algumas alternativas 

dispostas em lei, mais especificamente nos artigos 18 e 20, ambos em seu parágrafo 

primeiro e seus incisos do CDC, para ressarcimento do dano sofrido. Deste modo, 

pode o consumidor optar pela substituição do produto, por outro de mesma espécie, 

em perfeitas condições de uso ou a reexecução dos serviços. Poderá, ainda, optar 

pela restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, ou ainda optar pelo 

abatimento proporcional do preço por meio de reclamação direta ao fornecedor do 
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produto ou prestador do serviço ou por intermédio de ação estimatória, que tem o 

objetivo imediato da proteção do sinalagma contratual. E, em se tratando de vício de 

quantidade, poderá o consumidor optar pela complementação do peso ou medida. Por 

fim, pode o consumidor optar pelo direito à indenização por perdas e danos. 

(TARTUCE, 2018, p. 180, 195-197). 

Feita essa análise a respeito das espécies de responsabilidade civil previstas 

no CDC, resta fazer alguns apontamentos gerais do tema.  

A solidariedade é a regra geral no CDC, sendo presumida entre todos os 

envolvidos no fornecimento de produtos e na prestação de serviços, podendo tal 

entendimento ser abstraído da leitura dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 19 e 20 

da Lei Consumerista. Deste modo, todos os fornecedores que integram a cadeia de 

consumo são responsáveis solidariamente, perante o consumidor, pelos produtos e 

serviços que introduziram ou que participaram da introdução no mercado de consumo. 

(MIRAGEM, 2016, p. 560). Dentre as quatro hipóteses de responsabilidade civil 

previstas no CDC, tratadas anteriormente, apenas em uma delas a solidariedade não 

se faz presente. A exceção atinge o fato (ou defeito) do produto, prevista nos artigos 

12 e 13 do CDC, em razão de ambos os comandos consagrarem a responsabilidade 

direta e imediata do fabricante, ou de quem o substitua nesse papel, e a 

responsabilidade subsidiária ou mediata do comerciante ou de quem o substitua. 

(TARTUCE, 2018, p. 166-167).  

Neste sentido, é possível afirmar que a adoção pelo CDC da regra da 

solidariedade tem em vista permitir uma maior proteção das vítimas do evento danoso, 

uma vez que determina que todos aqueles que de alguma forma tenham intervindo no 

tráfego daquele produto ou serviço no mercado de consumo são considerados 

fornecedores e, por isso, responderão solidariamente pela obrigação de indenizar o 

consumidor, ainda que a sua conduta não tenha contribuído em nada para a efetiva 

existência do defeito e, por conseguinte, a causação do dano. (MIRAGEM, 2016, p. 

582). 

A responsabilidade civil de consumo, como aponta Bruno Miragem (2016, p. 

581), por seguir a tendência da socialização de riscos, não analisa, na conduta 

passível de ser imputada responsabilidade, a negligência, imprudência ou o dolo. 

Neste sentido, basta a identificação do nexo de causalidade entre o dano causado ao 

consumidor e a conduta do fornecedor no oferecimento do produto ou serviço no 

mercado de consumo, relação lógica de causa e efeito. Deste modo, apenas existirá 
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a responsabilidade fundada na culpa quando o legislador indicar, expressamente, a 

necessidade de análise do elemento subjetivo, como o fez no caso dos profissionais 

liberais. (PASSOS, 2013). 

A responsabilidade objetiva, segundo Michelle Barreto Passos (2013), funda-

se em um princípio de equidade, no sentido de que aquele que obtém, direta ou 

indiretamente, vantagens com uma atividade deve responder pelo risco que dela 

possa decorrer. Nessa lógica, afirma Flávio Tartuce (2018, p. 156) ser clara a adoção 

pelo CDC da teoria do risco-proveito, em que para tal teoria haverá responsabilidade 

civil, sem perquirir culpa, justamente pela atividade trazer benefícios, ganhos ou 

vantagens ao fornecedor. Segundo Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 197), 

no risco-proveito a responsabilidade decorre de uma vantagem, principalmente, mas 

não exclusivamente, econômica retirada do fato danoso. Esse proveito é tido como 

finalidade da atividade passível de gerar risco. Nesse sentido, afirma o autor que, 

aquele que lucra com uma atividade deve, por este motivo, responder pelo risco ou 

pelas desvantagens dela resultantes. (GUIMARÃES, 2007, p. 198). 

O Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) consagra, portanto, como 

regra para a responsabilidade civil a responsabilidade objetiva e solidária dos 

fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores. Flávio 

Tartuce (2018, p. 156-157), apresenta como fundamentos para justificar a 

responsabilidade objetiva prevista na lei consumerista a produção em massa, a 

vulnerabilidade do consumidor, a insuficiência da responsabilidade subjetiva e a 

assunção, pelo fornecedor, dos riscos do empreendimento, devendo por ele 

responder, já que há um benefício, direto ou indireto, decorrente de sua atuação. Tal 

opção visa a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral 

dos danos. (TARTUCE, 2018, p. 156-157). 

Busca-se para a imputação da responsabilidade civil uma determinada conduta 

ou atividade que pode ser causada tanto por uma ação (conduta positiva) quanto por 

omissão (conduta negativa). A conduta que se reclama do fornecedor, portanto, é a 

sua participação na colocação, em qualquer das fases em que esta se desenvolva, do 

produto ou serviço no mercado, donde se tem um regime abrangente da 

responsabilidade de todos os partícipes da cadeia de fornecimento. (MIRAGEM, 2016, 

p. 582-583). 

Neste sentido, a tipificação da publicidade em enganosa ou abusiva para fins 

de responsabilização civil independente, como afirma Michelle Barreto Passos (2013), 
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de qualquer apreciação subjetiva das intenções daqueles que participaram de sua 

inserção no mercado de consumo, ou seja, ainda que não tenham agido com o intuito 

de enganar consumidores ou ofender valores socialmente reconhecidos, respondem 

pelos danos provenientes da publicidade ilícita. (PASSOS, 2013). 

Acerca do elemento dano, há, na responsabilidade civil, a indenização por 

danos materiais, também denominados como danos patrimoniais, sendo o prejuízo 

econômico que decorre de uma determinada ofensa ao direito alheio, e a indenização 

por danos morais, ou danos extrapatrimoniais, que se traduz em uma ofensa à 

personalidade do consumidor, decorrente da violação de interesses insuscetíveis de 

avaliação pecuniária. (MIRAGEM, 2016, p. 594). Para além dessa classificação, o 

dano também pode ser classificado em dano individual e transindividual, esse último 

subdividido em difusos, coletivos e individuais homogêneos, que se referem à 

interesses que transcendem a esfera individual, ou seja, não se concentram em um 

único titular, mas em todo um grupo ou generalidade de pessoas, enquanto membro 

participante da coletividade. (PASSOS, 2013). 

Destrinchando um pouco acerca dos danos transindividuais, Bruno Miragem 

(2016, p. 599-600) faz uma pequena, no entanto, clara, diferenciação entre eles. Por 

dano coletivo entende o autor ser aquele em que seja titular um grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si, e por difuso aquele em que são titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os individuais homogêneos são 

os danos individualmente sofridos por diversos consumidores, fazendo cada qual jus 

à reparação que corresponda à correta extensão de seu dano. A identidade, neste 

caso, apenas diz respeito à sua origem comum. Insta consignar que, em caso de 

responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, embora o dano seja individual, pode 

ser reclamado pela via coletiva, pela possibilidade de atingir diversos consumidores. 

(MIRAGEM, 2016, p. 599-600). 

O regime do CDC orienta-se pelo princípio da reparação integral, que 

estabelece a necessidade de reparação da totalidade dos prejuízos sofridos pelo 

consumidor, abrangendo toda a extensão dos danos a este causados e sua prevenção 

futura. No esteio da relação de consumo, as normas relativas à responsabilidade civil 

pelo fato do produto ou serviço visam, essencialmente, à proteção da integridade 

pessoal e patrimonial do consumidor, sendo, por esta razão, indenizáveis tanto os 

danos materiais quanto os danos morais decorrentes de um acidente de consumo 
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que, como exposto, decorrem da violação de um dever de segurança. (MIRAGEM, 

2016, p. 594-597). 

A publicidade ilícita, como destaca Michelle Barreto Passos (2013), é um típico 

exemplo de que poderá ocorrer um dano transindividual tanto moral quanto material, 

vez que o simples ato de divulgação de uma mensagem publicitária enganosa, 

abusiva ou que viole os princípios trazidos pelo artigo 36 do CDC pode atingir um 

número indeterminado de pessoas. Aqui pode-se destacar o uso de redes sociais, 

canais de divulgação de vídeo e possibilidade desse conteúdo ser compartilhado entre 

os usuários, atingindo, por este modo, um número inimaginável de pessoas. Enfatiza 

Michelle Barreto Passos que a simples divulgação de mensagem ilícita, por si só, já é 

contrária à lei, uma vez que viola as normas de proteção ao consumidor causando, de 

forma abstrata, um dano moral a todos aqueles expostos ao anúncio e, em havendo 

a aquisição ou uso do produto ou serviço em face de uma publicidade enganosa, pode 

ser pleiteada a responsabilização tanto por dano moral quanto patrimonial, referindo-

se este último aos danos efetivamente sofridos e aos lucros cessantes, ou seja, aquilo 

que deixou de ganhar em decorrência do vício do produto. (PASSOS, 2013). 

Será feito no tópico seguinte uma breve análise do instituto na responsabilidade 

civil no Código Civil, para, ao final, determinar se haverá a responsabilidade civil do 

influenciador digital, e sendo afirmativo, qual a sua natureza. 

 

4.2 A Responsabilidade civil no Código Civil  

 

A responsabilidade civil no Código Civil surge em face do descumprimento 

obrigacional, pela desobediência a uma regra prevista em contrato, nos casos de 

inadimplemento de uma obrigação, fundado nos artigos 389 a 391 do CC, ou pelo 

descumprimento de um preceito normativo. Neste sentido, fala-se, respectivamente, 

em responsabilidade civil contratual e em responsabilidade civil extracontratual, 

também denominada responsabilidade civil aquiliana, baseada no ato ilícito e no 

abuso de direito, previstos, respectivamente, nos artigos 186 e 187 do CC.28 

(TARTUCE, 2020, p. 702-703).  

                                            
28  Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também 
comente ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites pelo 
seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL, 2002). 
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Por ato ilícito entende como sendo o ato praticado em desacordo com a ordem 

jurídica, violando direitos e causando prejuízos a outrem. Daí, surge como 

consequência, o dever de reparar o dano, sendo o ato ilícito fonte do direito 

obrigacional, pelo fato de a conduta do agente ferir direitos subjetivos privados. 

(TARTUCE, 2020, p. 705). No que tange ao abuso de direito, este pode ser entendido 

como aquele ato praticado em exercício irregular de direitos. A ilicitude do abuso de 

direito está presente na forma de execução do ato, embora o ato seja lícito ele é 

exercido fora dos limites a ele impostos. (TARTUCE, 2020, p. 707-708). 

A responsabilidade civil do direito comum segue tendência inversa da prevista 

pela norma consumerista, consagrando, como regra, a responsabilidade subjetiva, 

baseada na teoria da culpa. Dessa forma, para que o agente responda civilmente é 

necessária a comprovação da sua culpa lato sensu, que inclui o dolo (intenção de 

prejudicar) e a culpa em sentido estrito (imprudência, negligência ou imperícia). 

(TARTUCE, 2020, p. 806). 

Embora não haja consenso a despeito dos pressupostos do dever de indenizar, 

Flávio Tartuce (2020, p. 723) aponta para a existência de quatro, sendo eles, a 

conduta humana, culpa lato sensu, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. A 

grosso modo, a conduta pode ser causada por uma ação ou omissão voluntária, que 

caracterizam o dolo, ou por negligência, imprudência ou imperícia, que caracterizam 

a culpa. O nexo de causalidade constitui a relação de causa e efeito entre a conduta 

ou risco criado e o dano suportado por alguém. Para que haja indenização necessário 

se torna provar, além da conduta dolosa ou culposa, o dano patrimonial ou 

extrapatrimonial/moral/ estético, coletivo, dentre outros, suportado pela vítima. 

(TARTUCE, 2020, p. 723-803).  

Como exceção à regra da responsabilidade subjetiva, o CC admite a 

responsabilidade objetiva pela regra constante do seu artigo 927, parágrafo único, ao 

prever: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.” (BRASIL, 2002).  

A responsabilidade objetiva, portanto, independe de culpa e é fundada na teoria 

do risco, em uma de suas modalidades. Pode-se destacar, dentre elas, a teoria do 

risco proveito, adotadas nas situações em que o risco decorre de uma atividade 

lucrativa, isto é, o agente retira um proveito do risco criado, como nos casos 

envolvendo os riscos de um produto, relacionados com a responsabilidade objetiva 
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decorrente do CDC. Como também a teoria do risco da atividade, conhecida também 

como teoria do risco profissional, sendo tal quando a atividade desempenhada cria 

riscos a terceiros, o que se pode enquadrar na segunda parte do artigo 927, parágrafo 

único, do CC.  (TARTUCE, 2020, p. 808). 

Discorrida essa análise acerca do instituto da responsabilidade civil nas 

relações de consumo e nas relações puramente civis, resta agora analisar o ponto 

central do estudo. 

 

4.3 Influenciador Digital Como Sujeito da Responsabilidade Civil 

 

  A seção 2 deste trabalho dedicou-se ao tratamento da figura do influenciador 

digital e de seus desdobramentos. Como visto, os influenciadores digitais assumem 

cada vez mais espaço nas plataformas digitais, sendo considerados figuras de 

destaque na era da publicidade digital. Resta desvelar, aqui, as repercussões da 

publicidade realizada pelo influenciador no plano da responsabilidade civil por danos 

dela decorrentes.  

Os influenciadores digitais exercem grande influência sobre os consumidores 

quando participam de peças publicitárias. Essa influência, como pode ser analisado, 

é exercida em função do carisma e da credibilidade que são associados à sua 

imagem. Entretanto, a sua influência pode acarretar, em determinados casos, uma 

falsa segurança sobre a qualidade do produto ou do serviço que está sendo divulgado. 

Isto é, naqueles casos, por exemplo, em que o produto ou serviço não possui, de fato, 

as qualidades anunciadas. Sendo assim, quando uma mensagem é apresentada por 

um influenciador digital a sua credibilidade agrega a ela poder persuasivo, de forma 

que, na eventualidade de conter ilicitudes em seu conteúdo, como em casos de 

omissão do viés publicitário, de enganosidade e de abusividade nela inseridas, estas 

são potencializadas no que respeita à probabilidade de geração de danos 

indenizáveis.  

Quando um influenciador digital é contratado para realizar a divulgação de um 

produto ou serviço, ele segue, como destaca Caio César do Nascimento Barbosa, 

Michael César Silva e Priscila Ladeira Alves de Brito (2019, p. 11), um modelo padrão 

de veiculação da publicidade. Com base no texto que lhe é repassado pelo fornecedor, 

contendo informações sobre o produto ou serviço, o influenciador pode apenas 

divulgá-lo em suas mídias sociais ou, se lhe for conferida autonomia, este tem ampla 
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liberdade de criação de conteúdos para a promoção de produtos e serviços. No 

entanto, na busca de tornar o anúncio algo natural e espontâneo, o influenciador digital 

cria cenários, aproveita momentos do cotidiano para a inserção da publicidade, ou 

apenas aparenta consumir tal bem ou serviço. Entretanto, por vezes, o influenciador 

pode acabar omitindo informações essenciais ou acrescentando informações 

enganosas, além da possibilidade de colocar o consumidor em potencial em dúvida 

se ele está divulgando um produto ou serviço ou dando uma opinião pessoal 

descompromissada. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 11). 

Como visto na seção 3, a informação correta e a identificação da publicidade 

são direitos básicos do consumidor, de forma a possibilitar-lhe livre e consciente 

decisão, afastando, por este modo, a falsidade e o induzimento a erro. (GUIMARÃES, 

2007, p. 170). Quando um influenciador digital recebe um produto, um serviço ou 

remuneração pecuniária propriamente dita em troca de publicidade nas suas 

plataformas digitais, o seu testemunho pode estar carregado de parcialidade. Por este 

motivo, as informações que estão sendo ali prestadas muitas das vezes podem não 

corresponder com a realidade e com as expectativas dos consumidores, vez que a 

exposição do produto ocorre de modo artificial, eis que dentro daquela relação o 

influenciador estará obrigado a avaliar o bem ou serviço de forma inteiramente 

positiva, ainda que não o seja. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 12). 

Dentro dessa ideia, o CBAP, reconhecendo no testemunho uma técnica capaz 

de conferir maior persuasão e credibilidade à mensagem publicitária, faz importantes 

recomendações quanto ao uso dessa estratégia na publicidade, modalidade 

comumente empregada pelos influenciadores digitais. O referido código, em seu 

anexo Q, define o testemunho como sendo o “depoimento, endosso ou atestado 

através do qual pessoa ou entidade diferente do Anunciante exprime opinião, ou 

reflete observação e experiência própria a respeito de um produto” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980) e, dentre as suas 

classificações, está o testemunho de pessoa famosa, sendo aquele “prestado por 

pessoa cuja imagem, voz ou qualquer outra peculiaridade a torne facilmente 

reconhecida pelo público.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE 

PROPAGANDA, 1980). Acerca dessa classificação, o código estabelece que o 

anúncio apoiado em testemunho de pessoa famosa não deverá ser estruturado de 

forma a inibir o senso crítico do Consumidor em relação ao produto. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980).  
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Sobre a temática, Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 171-172) 

classifica o testemunho em expresso e implícito, sendo expresso aquele que a 

celebridade dá a sua opinião sobre o produto ou serviço, afirmando conhecê-los, 

fazerem uso ou terem eles as qualidades ali indicadas, e implícito, aquele que a 

celebridade dá a entender que conhece o produto ou serviço e que ele tem, de fato, 

as qualidades que foram anunciadas. (GUIMARÃES, 2007, p. 171-172). 

Todavia, existem influenciadores digitais que desrespeitam os padrões éticos 

previstos no CBAP, atestando qualidades de produtos que não conhecem ou de 

serviços que não utilizaram ou não sabem da idoneidade da marca. Associam 

determinado produto ou serviço a sua imagem em decorrência da parceria realizada. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 166). Nesses casos, é evidente não existir qualquer 

preocupação com os consumidores, vez que, não tendo real conhecimento do produto 

ou serviço que estão testemunhando, arriscam-se a avaliá-los, positivamente, 

garantindo a eficácia, possibilidades irreais, serviços viciados ou que possam, até 

mesmo, colocar em risco a integridade de seus consumidores. Situações como estas 

podem ser melhor visualizada no tópico seguinte quando da análise de casos.   

Não há que se negar que o influenciador digital, enquanto sujeito reconhecido 

em nichos específicos, deve ter seus depoimentos publicitários enquadrados no 

testemunho de pessoas famosas, cabendo a ele, por este modo, esquivar-se de fazer 

afirmações falsas sobre produtos ou serviços. Ademais, deve deixar sempre claro o 

viés publicitário em suas falas e publicações. Do contrário, o seu ocultamento muitas 

vezes interfere no senso crítico de quem o tem como fonte confiável, uma vez que “o 

tomador da informação submete-se voluntária ou involuntariamente à influência do 

informante, porque confia na sua sinceridade.” (GUIMARÃES, 2007, p. 162).   

Precisas são as palavras de Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 168) 

quando afirma que “se a celebridade não está obrigada a participar da publicidade, 

caso venha a aceitar o ‘trabalho’, deverá prestar as informações de modo a não 

prejudicar terceiros.” (GUIMARÃES, 2007, p. 168). Nesta perspectiva, presentes 

devem estar os deveres secundários ou anexos da boa-fé objetiva, mais 

especificamente os deveres da confiança na fase pré-contratual, da transparência e 

da informação que, como afirmam Caio César do Nascimento Barbosa, Michael César 

Silva e Priscila Ladeira Alves de Brito (2019, p. 8), têm sua incidência direcionada à 

garantia da futura expectativa do consumidor, seja ele padrão ou equiparado. 

(BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, p. 08). 
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Quando se trata de influenciadores digitais, esses deveres devem estar ainda 

mais evidentes. Isso se deve, em primeiro lugar, por sua imagem, como referido, já 

ter um potencial de influenciar o consumidor, em razão da posição que ocupam 

perante seus seguidores, que os têm como fonte confiáveis, como amigo. Em segundo 

lugar, pela notoriedade e carisma que possuem, agregando maior credibilidade à 

mensagem, que tende a ter um efeito melhor do que se fosse enviada por um 

anunciante desconhecido. Na seção 2 foram apresentados dados da pesquisa do 

instituto QualiBest, que constatou que o consumidor atual confia mais em um 

influenciador digital como fonte de informação para a compra de um produto que em 

sites, na marca em si ou no vendedor.  

Deste modo, deve o influenciador digital, ao aceitar uma parceria publicitária, 

respaldar seu atuar aos preceitos éticos e jurídicos previstos, respectivamente, no 

CBAP e no CDC, atentando-se às recomendações e restrições previstas em tais 

códigos. Como afirma Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 21) “toda atividade 

profissional gera, para aquele que a exerce, uma responsabilidade civil por eventuais 

danos causados por ela.” (GUIMARÃES, 2007, p. 21).  Deste modo, quando um 

influenciador digital se compromete a veicular a sua imagem ou a sua influência a um 

produto, deve, como alertam Caio César do Nascimento Barbosa, Michael César Silva 

e Priscila Ladeira Alves de Brito (2019, p. 14-15), estar ciente de seus riscos, tendo 

consciência de que sua conduta pode gerar ilícitos ensejadores de danos reparáveis, 

vez que os potenciais consumidores confiam em suas afirmações por neles se 

espelharem e os terem como padrões a serem seguidos. (BARBOSA; SILVA; BRITO, 

2019, p. 14-15). 

Acerca de alguns dos elementos configuradores da responsabilidade civil, 

pode-se afirmar que está presente a conduta comissiva do influenciador digital quando 

este faz afirmações falsas, por meio de testemunhos ou não, recomendando, 

aconselhando ou dando informações aos seus seguidores, assim considerados 

potenciais consumidores, sobre produto ou serviço, atestando qualidades que sequer 

sabem se existem. Ou, ainda que sem o uso da palavra, quando cedem a sua imagem, 

vinculando-a ao bem e aos dizeres inseridos no anúncio, mostram ou demonstram 

algo falso, que seja capaz de induzir o consumidor em erro ou que viole a ordem 

pública, bem como os valores relacionados a ética e a moral. (GUIMARÃES, 2007, p. 

171).  
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Quanto à conduta omissiva, há influenciadores digitais, como abordado, que 

omitem informação relevante para a formação da vontade do consumidor, mascaram 

o viés publicitário por trás de seus posts (como apontaram os dados da pesquisa 

realizada pela YouPix e pela BRUNCH, em que alguns dos entrevistados afirmaram 

não avisar que o post se trata de uma publicidade) ou informam a mensagem de modo 

que induzem o consumidor a erro, com o emprego de informação imprecisa.  

Nesta linha de raciocínio, partindo do conhecimento de que o CDC preconiza 

ser fundamental a disponibilização de informação qualificada ao consumidor, é 

possível afirmar que não estará desonerado da responsabilidade o influenciador que, 

embora formalmente informe aos potenciais consumidores, o modo como essa 

informação se estabelece não é seguramente perceptível ou reconhecido por estes. 

(MIRAGEM, 2016, p. 590). Sobre esta questão, Bruno Miragem (2016, p. 589-590) 

aponta para situações recorrentes no mercado de consumo em que informações 

restritivas ou negativas sobre determinado produto ou serviço são repassadas de 

modo oculto ou clandestino, em meio a inúmeras outras informações, o que ele chama 

de “hiperinformação que desinforma”, de modo que o consumidor dificilmente a 

decifraria. (MIRAGEM, 2016, p. 589-590).  

Bruno Miragem (2016, p. 590), alerta para situações em que o fornecedor 

mascara dados perniciosos, advertências e informações sobre o produto que está 

sendo oferecido ao público. Tais condutas incorrem em violações aos comandos 

previstos no CDC, uma vez que o artigo 9º do referido diploma determina 

expressamente o amplo dever de informar quanto a produtos e serviços 

potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança do consumidor. Além 

disso, o artigo 36 impõe o dever de informar ao consumidor que aquilo que ele vê ou 

ouve trata-se de uma publicidade, fazendo imediata ligação ao princípio da 

identificação da mensagem publicitária. (MIRAGEM, 2016, p. 590).   

Sobre a identificação da mensagem publicitária, o usual, como afirmam Caio 

César do Nascimento Barbosa, Michael César Silva e Priscila Ladeira Alves de Brito 

(2019, p. 11), “é que fique explícito de que a publicação se trata de um merchandising, 

por meio de hashtags em indicações textuais ou mesmo na própria publicação, 

indicando que se trata de uma publicidade paga” (BARBOSA; SILVA; BRITO, 2019, 

p. 11), sob pena de configurar-se em publicidade oculta ou subliminar.  

Por esta ótica, torna-se temerária a atitude de um influenciador digital de se 

vincular a uma publicidade fazendo afirmações de produtos de eficácia duvidosa ou 
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que desconhecem, com afirmações falsas ou com ocultação de seu viés publicitário. 

Falar em favor, por exemplo, de um determinado produto emagrecedor que prometa 

a perda de 10 kg em uma semana e de uma loja de eletrônicos que desconhece a 

idoneidade mostram-se flagrantes desrespeitos aos deveres de cuidado previstos nas 

normas do CDC. Deste modo, este e outros tipo de publicidade mencionados ao longo 

do trabalho implicam ilicitude, devendo, por este motivo, em caso de danos, ser 

apurada a sua responsabilidade. 

Identificar a natureza da relação jurídica existente entre o influenciador digital e 

o consumidor é de suma importância, pois ela impacta diretamente no regime jurídico 

a ser aplicado, visto que se restar comprovada a existência de uma relação consumo 

as normas referentes à responsabilidade civil a serem aplicadas serão as normas 

consumeristas. Do contrário, serão aplicadas as normas do Direito Civil.  

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, quando do tratamento da temática da 

responsabilidade civil das celebridades, figuras aqui tidas como análogas aos 

influenciadores digitais, entende haver, nessa circunstância, verdadeira relação de 

consumo. Entende o autor que “a norma (CDC) se dirige não só ao fornecedor, mas 

a todos aqueles que – juntamente com o fornecedor e que de qualquer forma tem um 

benefício – poderão causar danos aos consumidores.” (GUIMARÃES, 2007, p. 155).  

Para o autor, tal entendimento fica ainda mais evidente quando o CDC, ao disciplinar 

sobre a reparação do dano, prevê, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 

primeiro, que, havendo mais de um causador do dano, todos eles responderão 

solidariamente. (GUIMARÃES, 2007, p. 155).  

Ademais, o autor faz referência ao CBAP, uma vez que este dispõe em seu 

artigo 3º que “todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do Anunciante, da 

Agência de Publicidade e do Veículo de Divulgação.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 1980). E quando do tratamento das 

responsabilidades, determina em seu artigo 45 que o anunciante, agência e o meio 

serão responsáveis pela observância de suas normas. Deste modo, prestigia o autor 

a importância dada a tais pessoas na elaboração da publicidade e a influência que 

exercem aos consumidores. (GUIMARÃES, 2007, p. 153). 

Prosseguindo em sua análise, Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, 168-

172), entende estar fundada a responsabilidade civil das celebridades na confiança, 

mais especificamente pelas informações, recomendações e conselhos, ficando as 

celebridades obrigadas a reparar o dano quando esses deveres secundários da boa-



90 
 

fé na fase pré-contratual restarem violados, ainda que se refiram a conduta de terceiro. 

Entende o autor que essa responsabilidade decorre não por força do negócio jurídico, 

mas pela participação no meio jurídico negocial, que incluem todos os que 

colaborarem para o advento da mensagem ilícita bem como sua posterior colocação 

ao público, em respeito ao princípio da solidariedade, sendo irrelevante o grau de 

participação para o dano de cada responsável. (GUIMARÃES, 2007, p. 168-172). 

Afirma o autor que todas as pessoas que participam de uma publicidade têm a 

obrigação legal de prestar a informação de forma correta. Além do mais, tendo em 

vista que essas informações ou as ausências delas ocorrem dentro de uma intenção 

negocial, deve a pessoa que a fornece ou tem a obrigação de fornecer (e que tem um 

interesse próprio, que se traduz em um benefício, seja ele direto, por meio de uma 

remuneração, ou indireto) agir de forma a não causar dano ao destinatário da 

informação. (GUIMARÃES, 2007, p. 174-175). 

Segundo Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 190) existe uma 

presunção lógica de que a participação de uma celebridade, seja recomendando, seja 

aconselhando, seja informando, ou apenas cedendo sua imagem ao produto ou 

serviço, influenciará em muito na decisão do consumidor, sendo previsível a aquela 

antever que sua conduta poderá causar tal resultado. Para o autor, devem aqueles 

que participarem de uma relação consumo agir de forma honesta e transparente, em 

obediência aos comandos previstos nos artigos 36 e 37 e princípios decorrentes da 

norma consumerista, cabendo a aquele que violar tais deveres e praticar atos vedados 

pela norma – publicidade ilícita – indenizar. (GUIMARÃES, 2007, p. 190-192). 

Ademais, entende Paulo Jorge Scartezzini Guimarães (2007, p. 205) que, para 

efeito de responsabilização, o conceito de profissional liberal não caberia em relação 

às celebridades, haja vista que essas não são contratadas pelos consumidores intuitu 

personae e, além disso, são contratadas em razão de suas qualidades externas, como 

a fama, a beleza e o prestígio e não em virtude de qualidades intelectuais ou técnicas. 

Trata-se, por tanto, de responsabilidade objetiva e não subjetiva. Deste modo, em 

eventual responsabilização atribuída a celebridade por emprestar sua imagem a um 

anúncio ilícito, não cabe a perquirição da existência de culpa, como é a regra do CDC.  

(GUIMARÃES, 2007, p. 205). 

Assim, conclui o autor pela responsabilidade civil objetiva e solidária das 

celebridades, vez que estas se inserem na relação de consumo retirando proveitos de 

sua atividade, seja este proveito econômico ou outro qualquer, devendo, por isso, 
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assumir os riscos de sua atividade, restando clara a adoção da teoria do risco proveito. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 198-202). 

Em posição diametralmente oposta, e à qual o presente trabalho se filia 

(considerando o sistema de assunção de riscos pelo fornecedor e o critério relacional 

- relação de consumo - que balizam a aplicação do CDC), Bruno Miragem (2016, p. 

281-283), entende ser imprópria a classificação de celebridades como integrantes da 

cadeia de consumo/fornecimento. O autor cita que algumas das normas do CDC 

fazem referência direta ao fornecedor e, desde que a celebridade não integre a cadeia 

de fornecimento, ela estaria, por esta forma, excluída do regime da responsabilidade 

objetiva do CDC. Para Bruno Miragem, apenas quando estas atuarem diretamente 

prestando serviços, e, portanto, na qualidade própria de fornecedores, seriam-lhes 

aplicáveis as normas sobre a responsabilidade previstas no CDC. Sendo assim, via 

de regra, aplica-se a elas o regime da responsabilidade civil do direito comum, por ato 

ilícito, previsto no artigo 186 do CC, mediante demonstração da culpa, ou por abuso 

de direito, previsto no artigo 187 do CC.  (MIRAGEM, 2016, p. 281-283). 

Insta salientar que, quando do tratamento dos fornecedores, na seção 3, foi 

exposta a teoria do fornecedor equiparado fazendo uma breve menção à teoria do 

fornecedor aparente. Tais teorias têm por fim ampliar o conceito de fornecedor, 

incluindo nele o terceiro que atua como intermediário da relação principal, bem como 

aquele que empresta o seu nome, marca ou outro sinal a um produto ou serviço de 

um terceiro. Seriam, essas teorias, uma possibilidade de equiparar influenciadores 

digitais a fornecedores, especialmente quando aparentam ser fornecedores por 

deixarem de ostentar a natureza publicitária de sua atuação. Entretanto, deve ser 

analisado criteriosamente essa ampliação do conceito de fornecedor, apenas se 

aplicando a casos nos quais restar comprovado que os influenciadores digitais 

integrarem a cadeia de consumo (ainda que de modo aparente), assumindo parte do 

recebimento e do processo de fornecimento. São casos excepcionais nos quais a 

responsabilização de tais sujeitos se daria com base nas normas do CDC, sendo, por 

este modo, objetiva e solidária, com as exceções estatuídas pela própria lei. 

Partindo-se para a finalização do capítulo, é importante ter em mente que o 

influenciador digital é contratado pelo titular da marca, pelo fornecedor de produtos ou 

prestador de serviços para realizar uma atividade publicitária, de divulgação e 

promoção de um produto ou de um serviço. Deste modo, não parece correto atribuir 

a eles as mesmas responsabilidades atribuídas aos fornecedores. Estes, sim, 
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assumem o risco do empreendimento. Não há entre influenciador digital e os 

seguidores (consumidor em potencial), em regra, uma relação de consumo, pois 

aquele apenas utiliza suas plataformas digitais para realizar a publicidade. Por esta 

atividade o influenciador digital deve responder, quando restar comprovado o dolo ou 

a culpa em sua atuação danosa. 

Por este modo, não se busca retirar-lhe a reponsabilidade, mas apenas dar-lhe 

um tratamento diferenciado daquele dado ao fornecedor. O influenciador digital, como 

visto, recebe pela sua atuação, mas nem sempre esta retribuição é pecuniária. Como 

analisado, ela ocorre, muitas vezes, pelos chamados “mimos” ou “recebidinhos”, 

casos em que o influenciador digital recebe um produto ou um serviço em troca de 

uma publicidade no seu canal, blog ou rede social. Essa relação existe entre o titular 

da marca e o influenciador digital, que recebe pelo serviço publicitário prestado. O 

influenciador digital nada fornece aos seus seguidores.  Sendo assim, atribuir a ele o 

risco do empreendimento parece exagerado, vez que seu proveito econômico, 

decorrente da sua atividade de publicidade, não condiz com a assunção da 

responsabilidade que se lhe pretende atribuir. 

Deste modo, resta condizente a aplicação ao influenciador digital a 

responsabilidade civil do Código Civil, mais especificamente, a responsabilidade civil 

extracontratual, em caso de danos decorrentes de sua atividade publicitária, a menos 

que se esteja diante das circunstâncias de equiparação ao fornecedor, quando, 

excepcionalmente, poderá haver relação de consumo. 

Ademais, a responsabilidade civil pelo vício ou defeito do produto ou serviço 

cabe a quem fornece ou presta-os e não a quem simplesmente fez a publicidade, a 

menos que ele participe da cadeia. 

Assim, a regra é que a responsabilidade civil do influenciador digital por danos 

causados poderá decorrer por ato próprio, desvinculada do que ele anuncia. Trata-se 

dos casos em que ele vai além, fazendo, dentre outras, falsas afirmações, ofensas a 

honra de alguém, indicação de loja apta a causar um dano, omissão de informações 

a que estava obrigado a prestar, omissão do viés publicitário, indução a erro. Cabe 

assim, perquirir que o dano decorreu de conduta pautada na culpa. 

Afasta-se, ainda que no direito comum, a responsabilidade civil objetiva, uma 

vez que está esta fundada no risco e o influenciador digital não o assume. 

Excepcionalmente, vale repetir, nos casos em que restar comprovado que o 

influenciador digital participa da cadeia de consumo, assumindo o seu risco e 
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beneficiando proporcionalmente na medida do fornecimento e não somente na 

prestação do serviço de publicidade, poderão ser incidentes as normativas próprias 

da responsabilidade civil objetiva e solidária, nos moldes do CDC.

 

4.4 Estudo de Casos 

 

Este tópico será dedicado ao tratamento de alguns casos envolvendo 

influenciadores digitais e as consequências diretas de suas atuações. Foram 

selecionadas 04 (quatro) representações instauradas por queixa de consumidores no 

CONAR e 01 (um) processo no juizado especial. Essa análise contribuirá de forma 

ilustrativa para a compreensão desses fenômenos midiáticos e como ocorre a 

repressão de abusos no exercício de sua atividade de publicidade. 

  

4.4.1 Estudo de caso 01 

 

O presente caso trata da Representação de nº 259/19 (CONAR, 2019d) que foi 

oferecida a partir da queixa de consumidora contra a influenciadora digital Juju 

Norremose, após postagem em sua rede social divulgando o produto da marca 

Science Brasil. 

A influenciadora digital Juju Norremose possui um trabalho voltado para o 

healthy style (estilo saudável) e, em seu Instagram, compartilha com seus mais de 1,3 

(um vírgula três) milhões de seguidores sua rotina de treinos, dicas de beleza, 

alimentação saudável e também seus famosos “looks do dia”. Por seu estilo de vida 

saudável, a musa fitness acaba sendo um atrativo para marcas do ramo realizarem 

publicidade/parcerias devido ao expressivo número de seguidores que a 

acompanham em suas redes sociais e seu canal no YouTube. 

No caso em análise uma consumidora do Estado de São Paulo questionou ao 

CONAR a regularidade das postagens da Juju Norremose ao divulgar o produto Dila 

Pump, de responsabilidade da Adaptogen Science Brasil. As postagens da 

influenciadora digital não deixavam claro o seu caráter ostensivo de natureza 

publicitária, como recomendado pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária. De ofício, a direção do CONAR questionou também a veracidade de 

apresentação do produto, divulgado como capaz de melhorar o desempenho físico de 

quem o ingere. (CONAR, 2019d). 
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Em sua publicação na rede social Instagram, a influenciadora digital faz uma 

série de afirmações sobre os benefícios que o uso do suplemento traz, como melhora 

no desempenho em treinos de maior intensidade, o auxílio no foco e na recuperação 

do dano tecidual decorrente do esforço físico. A influenciadora também faz menção a 

alguns dos ingredientes de sua composição, informando suas funcionalidades. E 

como pode ser observado na imagem a seguir, a influenciadora não deixa claro o teor 

publicitário de sua publicação. 

 

Figura 12 - Juju Norremose e a Adaptogen Science Brasil 

 

Fonte 12 – Juju Norremose (2019) 

 

A influenciadora digital e a Adaptogen Science Brasil foram regularmente 

notificadas da abertura do processo ético pelo CONAR e convidadas a enviar defesa, 

mas optaram por não fazê-lo. (CONAR, 2019d). 

Em sede de decisão, a relatora do caso, Conselheira Larissa Alvez da Silva 

Moré, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 28, 30, 33, letra “c”, e 50, letras 

“a” e “c”, do CBAP e seu Anexo H, deu plena razão tanto à crítica da consumidora 

quanto da direção do CONAR. Segundo a relatora, a atividade publicitária deve 

sempre ser ostensiva, realizada de forma a não abusar da confiança, falta de 

conhecimento e experiência do consumidor.  O anúncio feito pela influenciadora digital 

não atendia às recomendações do Código (CBAP) que exige que todo anúncio seja 

claramente distinguido como tal, havendo a necessidade de o texto-legenda ser 
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apropriadamente identificado de modo a não confundir o consumidor, ou seja, não 

restar dúvidas de que a postagem trata-se de uma publicidade/parceria ou de uma 

opinião pessoal. Quanto à crítica do CONAR, a relatora alertou que, por se tratar de 

um suplemento alimentar, este se enquadra em categorias especiais de anúncios, 

devendo seguir uma série de recomendações, a exemplo, evitar a exploração de 

benefícios potenciais derivados do consumo do produto, como desempenho esportivo. 

A publicidade que aludir às propriedades funcionais do produto deve estar baseada 

em dados fáticos, técnicos ou científicos, além da necessidade de serem 

mencionados os cuidados necessários para o uso do produto de modo a prevenir 

acidentes. Neste sentido, concluiu pela sustação do anúncio cumulado com  

advertência a Adaptogem Science Brasil e Juju Norremose, sendo o voto aceito por 

unanimidade. (CONAR, 2019d). 

Como detalhado na seção 03, as decisões do Conselho de Ética do CONAR 

são de eficácia limitada, isto é, apenas vinculam a quem adere ao seu quadro social. 

Neste sentido, a recomendação proferida pela Conselheira Larissa Alves da Silva 

Moré não foram implementadas pela Adaptogen Science Brasil e pela Influenciadora 

digital, que manteve a publicação em seu perfil no Instagram. Não houve penalidade 

pelo não acatamento da recomendação.  

Embora a medida de sustação não tenha sido implementada não retira a 

importância do Órgão. Como visto, tais recomendações podem servir como meio de 

prova em processos que possam vir a ser instaurados contra a Influenciadora e 

Adaptogen Science Brasil, de modo a mostrar que tal conduta das partes é contumaz. 

 

4.4.2 Estudo de caso 02 

 

Esta Representação, de nº 034/20 (CONAR, 2020a) foi iniciada por queixa de 

consumidor contra a influenciadora digital Tata Estaniecki Cocielo, após divulgação 

em suas redes sociais de serviço de locação de veículos pela Unidas. 

A influenciadora digital Thayse Estaniecki Cocielo, mais conhecida nas redes 

sociais como Tata, conta com mais de 6,6 (seis vírgula seis) milhões de seguidores 

em seu Instagram e 2,17 (dois vírgula dezessete) milhões de inscritos em seu canal 

no YouTube. Tata é influenciadora muito conhecida e relevante no ramo de moda e 

beleza e utiliza suas redes sociais e canal no YouTube para falar sobre moda, 
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maquiagem, viagens, se tornando um atrativo para marcas do ramo realizar parcerias 

com a influenciadora digital. 

 Na denúncia ao CONAR o consumidor alegou que o anúncio feito pela 

influenciadora não deixava claro seu caráter publicitário, descumprindo 

recomendação do CBAP, conforme se observa na imagem a seguir: 

 

Figura 13 - Tata e Unidas 

 

Fonte 13 – Tata Estaniecki Cocielo (2020) 

 

Em resposta à representação, o anunciante Unidas reconheceu a falha na 

postagem. A influenciadora, por sua vez, alegou ter usado a expressão “#parceiros” 

por não ter sido remunerada pela postagem e concluiu sua defesa solicitando 

orientação ao CONAR sobre qual deveria ser a sua postura no caso em análise e em 

casos futuros. (CONAR, 2020a). 

O relator, Conselheiro Augusto Fortuna, em seu voto, esclareceu que a 

parceria, como descrita pela influenciadora, com a ausência de remuneração, não a 

dispensa de mencionar que a postagem se trata de uma ação publicitária, uma vez 

que ela e a anunciante auferiram vantagens e que toda a formatação da postagem 

remete à linguagem publicitária. O relator completou a sua decisão fazendo uma 

observação a respeito da ferramenta disponibilizada na rede social em que foi feita a 
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divulgação, que permite adicionar à publicação o uso da expressão “parceria paga 

com.” (CONAR, 2020a). 

Neste sentido, o relator reconheceu a presença de publicidade ocultada na 

postagem e com fundamentos nos artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra “b”, do CBAP, 

propôs a alteração na publicação para que ressaltasse clara mensagem com cunho 

publicitário, vez que o termo pagamento no artigo 30 engloba, também, a 

remuneração indireta, ou seja, vantagens que não sejam de cunho pecuniário, sendo 

seu voto acompanhado por unanimidade. (CONAR, 2020a). 

Como mencionado na análise do caso anterior, as decisões do Conselho de 

Ética do CONAR possuem eficácia limitada. Embora Unidas tenha reconhecido a falha 

na postagem nenhuma alteração ocorreu na publicação da Influenciadora digital, que 

mesmo solicitando um parecer de como deveria proceder não a adequou. 

Não se pode deixar de reconhecer a atitude da Influenciadora em ter indicado 

que a publicação se tratava de uma parceria entre ela e a Unidas. O entendimento do 

Conselho foi no sentido de deixar mais claro o viés publicitário da publicação de modo 

a não abusar da confiança e não induzir a erro os seus seguidores. Nenhuma outra 

medida foi tomada encerrando o caso. 

 

4.4.3 Estudo de caso 03 

 

O presente caso trata da Representação de nº 091/20, (CONAR, 2020b) datada 

de julho de 2020, proposta por queixa de consumidor contra vídeos veiculados em 

redes sociais pelo Influenciador digital Luccas Neto. 

Luccas Neto trabalha produzindo conteúdo em seu canal no YouTube, voltado 

para o nicho que mais consome seus vídeos, o público infantil. Conta atualmente com 

32 (trinta e dois) milhões de inscritos em seu canal, onde narra histórias com 

participações de crianças, faz desafios, resenhas de brinquedos e vídeos que geraram 

e geram polêmicas por incentivarem o consumo exagerado de doces. 

A denúncia do consumidor motivou a representação contra três vídeos 

intitulados “Luccas Neto quer brincar de piscina gigante dentro da sala”, “Boneco 

Luccas Neto” e “Luccas Neto e o desaparecimento da sua bicicleta” veiculados em 

redes sociais pelo influenciador, divulgando linha de brinquedos. Segundo o 

consumidor, não restou clara a distinção entre conteúdo editorial e publicitário, em 

oposição às recomendações do CBAP. (CONAR, 2020b). 
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Em defesa conjunta enviada pelos anunciantes Luccas Neto e a loja do Lucas 

Toon, foi alegado, quanto ao vídeo da piscina, que este não se tratava de publicidade. 

Em relação aos segundo e terceiro vídeos, respectivamente, “Boneco Luccas Neto” e 

“Lucas neto e o desaparecimento da sua bicicleta”, alegaram a obviedade das ações 

publicitárias nos vídeos, estando eles caracterizados como tal. (CONAR, 2020b). 

Na explanação quanto à sua decisão, o relator do caso, Conselheiro Bruno 

Bonfati, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 23, 28, 30, 37 e 50, letra “b”, do 

CBAP, reconheceu a carência em alguns trechos dos vídeos de identificação 

publicitária, bem como apelo imperativo de consumo, levando em consideração o 

público ao qual os produtos estavam sendo destinados, o infantil. O relator notou ainda 

que, em dois dos vídeos, os conteúdos relacionavam-se aos produtos anunciados, 

desatendendo, por este modo, a recomendação do artigo 23 que determina que os 

anúncios devem ser feitos de modo a não abusar da confiança, explorar a falta de 

experiência ou de conhecimento ou se beneficiar da credulidade dos consumidores, 

bem como as recomendações do artigo 37 que reúne os cuidados que os anúncios 

devem ter ao serem dirigidos a uma audiência mais vulnerável, como é o público 

infantil. (CONAR, 2020b). 

Com base nesse entendimento, o relator concluiu pela necessidade de 

alteração dos três vídeos, de modo a adequarem-se às recomendações do Código 

(CBAP), sendo seu voto acompanhado por unanimidade. (CONAR, 2020b). Como 

analisado ao longo do trabalho, a identificação do viés publicitário deve ser extensiva, 

feita ao longo dos vídeos. As recomendações não foram acatadas pelo Influenciador 

digital, e um dos fatores desse não acatamento se deve a força vinculante de suas 

decisões, que como visto, é limitada a quem adere ao seu Estatuto Social. 

Importante salientar que, o Luccas Neto além de influenciador digital é 

empresário, possuindo sua linha própria de brinquedos. Deste modo, na ocorrência 

de publicidades ilícitas feita pelo influenciador divulgando sua linha seria um típico 

caso de responsabilidade civil nos moldes do CDC, vez que este se insere na cadeia 

de consumo por ser também o fornecedor dos brinquedos. Segundo a linha adotada 

na monografia, um influenciador digital apenas responde de forma objetiva e solidaria, 

nos termos do CDC, se este for qualificado como fornecedor. Neste caso, a apuração 

de eventual ação de responsabilidade civil poderá decorrer não só pela publicidade 

ilícita em si, como também pelos vícios ou defeitos que seus produtos possam estar 

acometidos. 
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4.4.4 Estudo de caso 04 

 

O presente caso trata da Representação de nº 158/2017, (CONAR, 2017) 

iniciada por queixa de consumidora contra a influenciadora digital Emilly Araújo, após 

postagem em rede social divulgando produto da marca Johnson & Johnson. 

Emilly Araújo ganhou notoriedade no ano de 2017, após participação em um 

programa de televisão, e, a partir de então, utiliza suas redes sociais para realizar 

publicidade/parcerias com diversas marcas. 

Na representação em análise, uma consumidora de Porto Alegre questionou o 

CONAR a respeito da publicação de Emilly Araújo em sua rede social ao divulgar 

produtos da marca Johnson & Johnson. No e-mail, a consumidora informou que 

considerou a postagem dúbia, não restando clara a identificação publicitária. (CONAR, 

2017). 

Em defesa, a anunciante Johnson & Johnson informou que apenas enviou o 

produto como brinde, de forma espontânea, não se tratando, por este modo, de 

publicidade. Emilly Araújo, à época dos fatos, não apresentou defesa perante o 

CONAR. (CONAR, 2017). 

Em sede de decisão, a relatora do caso, Conselheira Letícia Lindenberg de 

Azevedo, rechaçou os argumentos da defesa da marca Johnson & Johnson. A relatora 

questionou se a marca teria enviado brinde, de forma espontânea, a alguém com 

poucos seguidores nas redes sociais, ou seja, alguém com pouca visibilidade, e não 

a alguém como a influenciadora, que, à época dos fatos, possuía cerca de 2,8 (dois 

vírgula oito) milhões de seguidores. (CONAR, 2017). A relatora ressaltou, ainda, que: 

 

[...] o fato de não haver contrato entre as partes “não retira a intenção do 
anunciante de vincular o seu produto a um canal de visibilidade. São 
subterfúgios que se valem dos tempos modernos para repetir uma prática 
condenada pelo CONAR: a propaganda disfarçada, que usa da ingenuidade 
dos consumidores para alcançar seus objetivos. ” (CONAR, 2017). 

 

Neste sentido, a relatora do caso concluiu seu voto com fundamento nos artigos 

1º, 3º, 6º, 9º, 27, 28, 30 e 50, letra “b” do CBAP, decidindo pela alteração na 

publicação, acompanhada pela maioria dos votos. (CONAR, 2017). 

Este caso é típico exemplo de parceria em que a marca envia um produto ao 

influenciador, os chamados “mimos” ou “recebidinhos” em troca de publicidade em 

suas redes sociais. Como bem ressaltou a Conselheira Letícia Lindenberg de 
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Azevedo, essa prática não retira o viés publicitário da publicação. Deste modo, quando 

um influenciador aceita esse tipo de parceria, utilizando sua rede social para divulgar 

um produto ou serviço é nítida a intenção de quem os envia na visibilidade que aquele 

influenciador digital possui, e quando se mascara o viés publicitário por trás da 

publicação leva o seguidor a crer que se trata de uma opinião descompromissada. Ao 

passo, como discorrido ao longo do trabalho, possui alta carga de parcialidade. Por 

este modo pode as afirmações contidas na publicação não corresponder com a 

realidade do produto. Torna-se de suma importância a sinalização da publicidade de 

modo a não abusar da confiança e induzir o consumidor a erro. Ao aceitar realizar 

uma atividade de publicidade é importante ter em mente os parâmetros de licitude 

previstos tanto no CBAP quanto no CDC. 

 

4.4.5 Estudo de caso 05 

 

O quinto e último caso a ser analisado trata-se da Ação de Danos Materiais e 

Morais, Processo nº 0019543-02.2019.8.19.0007 (RIO DE JANEIRO, 2019), 

distribuído no Juizado Especial Cível da Comarca de Barra Mansa, em face da 

influenciadora digital Virgínia Fonseca. 

A influenciadora digital Virgínia Fonseca anunciou, em suas redes sociais o 

aparelho celular iPhone 8 Plus e informou os dados da loja para adquiri-lo. Uma 

seguidora da influenciadora digital, então, entrou em contato com os anunciantes e 

fez o pagamento do aparelho celular. Porém, não recebeu e descobriu, 

posteriormente, que a promoção se tratava de um golpe aplicado em todo o país. Ela 

então foi à Justiça. A seguidora conta que foi intermediada e incentiva a compra com 

a aprovação de segurança e qualidade da influenciadora digital. Em sua defesa, a 

influenciadora digital argumentou que se tratava de culpa exclusiva da autora da ação. 

(RIO DE JANEIRO, 2019). 

No projeto de sentença, homologado pela juíza de direito Lorena Paola Nunes 

Boccia, o juiz leigo Rafael da Silveira Thomaz afirmou que não há relação de consumo 

entre a Influenciadora Digital e a sua seguidora. Ainda assim, ele ressaltou que 

Virgínia Fonseca responde objetivamente pela falha na compra do aparelho celular, 

com base no parágrafo único do artigo 927 do CC. (RIO DE JANEIRO, 2019). O 

dispositivo estabelece que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
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desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.” (BRASIL, 2002). 

Segundo o juiz leigo, a atividade normalmente desenvolvida por Virgínia 

Fonseca implica expor produtos de terceiros à venda. Nisso, os itens ficam sob a sua 

chancela e indiscutível influência. Afinal, sem a influenciadora digital, a autora não 

teria comprado o celular, pois soube da oferta por meio das redes sociais de Virgínia. 

Como se trata de uma atividade habitual, que gera lucros à influenciadora digital, ela 

responde pelos danos decorrentes, avaliou o juiz leigo. (RIO DE JANEIRO, 2019). 

A autora da ação teve o pedido de dano moral julgado improcedente, bem como 

foi descaracterizado a relação de consumo pleiteada. Com esse entendimento, o 

Juizado Especial Cível de Barra Mansa condenou a Influenciadora digital Virgínia 

Fonseca a responsabilidade civil objetiva extracontratual, nos termos do parágrafo 

único do artigo 927 do CC, a restituir a autora da ação a quantia de R$ 2.639,90 (dois 

mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos). A ré recorreu mas o pedido 

foi negado transitando em julgado em 24 de agosto de 2020. (RIO DE JANEIRO, 

2019). 

A decisão processual corrobora, em partes, para a conclusão que o trabalho 

chegou a respeito da responsabilidade civil do influenciador digital. Como descrito, 

não foi reconhecido entre a influenciadora digital e a sua seguidora uma relação de 

consumo. Em decorrência, aplica-se ao caso, em matéria de responsabilidade civil, 

as normas do direito comum. Ao passo, o juiz fundamentou sua decisão amparado no 

parágrafo único do artigo 927 do CC, o qual atribui responsabilidade civil sem perquirir 

culpa, sendo a responsabilidade civil fundada na teoria do risco. 

Não parece coerente atribuir ao influenciador digital o risco do 

empreendimento, uma vez que este exerce atividade de publicitário, deve apenas a 

esta atividade ser responsabilizado, devendo analisar no caso concreto a sua culpa 

lato sensu para a ocorrência do dano. 

 Todos os casos aqui analisados envolveram a atuação do influenciador digital 

na divulgação de produtos ou serviços em seus perfis em rede social e canal do 

YouTube. Como pode ser evidenciado nas queixas perante o CONAR os 

consumidores se sentiram lesados no seu direito a ostensiva identificação publicitária. 

Tanto o CDC quanto o CBAP preconizam ser fundamental a identificação da 

mensagem publicitária, e que esta se dê de forma clara, ao passo, configura na 

espécie de publicidade simulada, também chamada de oculta ou subliminar. 
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O estudo de caso 05 serve para alertar, por um lado, os influenciadores digitais 

que, ao aceitarem vincular o seu nome, a sua imagem, a sua reputação e a sua 

credibilidade a uma parceria publicitária deve ao menos tomar conhecimento da 

idoneidade do fornecedor pois os seus seguidores os tem como fonte confiável. E, por 

outro lado, serve para informar os seguidores, tidos como consumidores em potencial, 

da possibilidade de o influenciador digital figurar como sujeito passivo da 

responsabilidade por danos decorrentes de sua conduta. 

Embora as decisões do CONAR não possuem força coercitiva, apenas 

vinculando a quem adere ao seu quadro social, não pode negar a importância desse 

órgão. As suas decisões podem, inclusive, servir como meio de prova em processos 

envolvendo influenciadores digitais, de modo a demonstrar que os descumprimentos 

são recorrentes, que já houve processo administrativo. Além do mais, os preceitos 

éticos do CBAP podem ser utilizados de forma subsidiária pelo judiciário, situação que 

se comprou na seção 3 deste trabalho. 

Estes casos servem para demonstrar ao leitor típicas situações vedadas e 

quais os posicionamentos dos órgãos sobre a temática, servindo de forma 

explanatória para o estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, a busca de um conceito para o influenciador digital e seu papel na 

publicidade foram objeto de uma longa construção, principalmente em função das 

várias designações dadas antes de consolidar o termo e os modelos de operação 

profissional. Cuidou-se, então, de realizar uma breve notícia histórica para entender 

como começou a influência de celebridades na publicidade até chegar-se ao 

influenciador digital e às características que fizeram dele uma figura de destaque na 

era da publicidade digital. 

Os estudiosos da área de comunicação referem-se ao influenciador digital 

como um sujeito com alto poder persuasivo, que possui a habilidade de criar e de 

influenciar a mudança de opiniões e de comportamentos, tornando-se uma referência 

em assuntos específicos, como moda e estilo de vida saudável, por exemplo, haja 

vista a relação de amizade, proximidade e confiança que é construída entre ele e o 

público-alvo. A ascensão desse agente provocou mudanças na forma de se fazer 

publicidade. Os titulares das marcas viram nos influenciadores digitais um meio de 

estarem mais próximos do consumidor e de dar maior visibilidade a seus produtos e 

serviços, vez que esses agentes possuem uma maior facilidade de engajar com seus 

seguidores, aqui tratados como potenciais consumidores. 

Analisando a atuação dessas figuras na atividade de publicidade, começou-se 

a perquirir se o influenciador digital, no exercício irregular da prática publicitária, 

poderia ser responsabilizado civilmente por eventuais danos sofridos pelos seguidores 

na aquisição de produtos ou de serviços por ele divulgados.  

Assim, o influenciador digital ganha destaque na publicidade, o que impõe o 

enfrentamento de questões decorrentes, como o modo de atuação, sobretudo quando 

há desrespeito de padrões éticos previstos no CBAP, bem como de normas previstas 

no CDC. Sendo assim, com o fito de garantir a observância da principiologia 

consumerista, direcionadora da atividade publicitária, a atuação do influenciador 

digital deve com ela harmonizar-se, podendo ser penalizado pelas condutas que 

enganem o seguidor, induzam-no em erro, impeçam-no de manifestar sua vontade 

livre e consciente. 

A interpretação da natureza jurídica da relação existente entre o influenciador 

digital e os seguidores mostrou-se de suma importância para a definição do regime 
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jurídico aplicável e, dessa feita, da natureza da responsabilidade civil do influenciador 

digital. 

Ao contrário do que propugnam alguns estudiosos sobre a temática, não se 

vislumbrou, em regra, a existência de uma relação de consumo entre o seguidor e o 

influenciador digital. O cerne dessa disposição pode ser sintetizado na ideia de que o 

influenciador digital nada fornece ao seguidor.  

A essência da atividade realizada pelo influenciador digital reside na 

divulgação. O influenciador digital, amparado nas informações que lhe são 

disponibilizadas sobre os produtos ou serviços, tem nas plataformas digitais o 

instrumento para o exercício da atividade de publicidade. Sendo o caso de ocorrência 

de ilicitude por ato próprio, deverá ser analisada a sua responsabilidade, nessa 

mesma esteira. 

Logo, o influenciador digital pode ser responsabilizado civilmente pelas 

informações que transmite ou deixa de transmitir, pelas falsas expectativas que 

desperta em seus seguidores, como também pela ocultação do caráter da atuação 

publicitária. É por meio do ato que, porventura, cause danos a outrem, que será 

verificada a sua responsabilidade, cabendo a responsabilidade pelo fato do produto 

ou do serviço a quem produziu/fabricou/prestou (forneceu), e não à quem, 

simplesmente, fez a publicidade. 

Adiante, ponderou-se se o influenciador digital, em algumas situações, poderia 

ser considerado fornecedor. Para tanto, no sentido de ampliar o conceito de 

fornecedor previsto no CDC, analisou-se a teoria do fornecedor equiparado, para se 

buscar nela aparato para enquadrar o influenciador digital como tal. Foi feita também 

uma breve exposição sobre a teoria do fornecedor aparente. Entretanto, divulgar um 

produto não é o bastante para ser equiparado a fornecedor. É necessário integrar a 

cadeia de fornecimento, assumindo o risco da atividade, para beneficiar-se 

proporcionalmente, na medida do fornecimento. Não basta a prestação do serviço de 

publicidade. Dessa sorte, apenas em casos excepcionais é que restará configurada a 

relação de consumo. Pode-se, ainda, cogitar de equiparação quando o influenciador 

digital deixe aparentar ser associado ou responsável pelo fornecimento.  

Logo, afastando-se a existência da relação de consumo da qual participe o 

influenciador digital, não se aplica, por conseguinte, o regime de responsabilidade civil 

objetiva e solidária prevista, em regra, no CDC. 
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É possível concluir-se pela adoção do regime da responsabilidade civil 

extracontratual subjetiva, especialmente nos termos do artigo 186 do CC, devendo ser 

analisada, no caso concreto, a culpa lato sensu do influenciador digital para a 

ocorrência do fato danoso ao seguidor. 

Dentro dessa perspectiva, é possível afirmar que o influenciador digital, 

possuindo liberdade de criação publicitária como criador de conteúdo, amparado, 

apenas, no resumo das características e informações do produto ou serviço, pode ser 

responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes da sua atividade de divulgação 

à luz dos preceitos do Código Civil Brasileiro. Em todos os casos, deverá ser dada a 

atenção devida aos preceitos ético-jurídicos impostos pela boa-fé objetiva, dos quais 

decorrem, especialmente, os deveres de informação, de transparência e de confiança. 
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