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RESUMO 
 
 
 
 
            O objetivo desse trabalho é, através de uma análise teórica e prática do 
setor da telefonia móvel e da propaganda enganosa, buscar entender os 
parâmetros que regulam na prática a veiculação dessas publicidades. O estudo 
teórico consiste em duas fases distintas: em um primeiro momento será analisada 
a definição da telefonia móvel, suas características históricas, bem como a sua 
importância social; em um segundo momento será feita uma análise das leis 
pertinentes, em uma visão jurídica. Por fim, um estudo de jurisprudência terá o 
objetivo de conciliar a teoria com o que se vê na prática sendo aplicado pelos 
tribunais. Busca-se com isso entender de que forma a vida dos consumidores é 
impactada por essas práticas abusivas.  
 

ABSTRACT 
 

This study's goal is to, through a theoretical and practical analysis of the mobile 
phone and the misleading publicity,try to understand the regulating parameters 
that rule, in practice, the publication of these advertisements. The theoretical study 
consists of two distinct phases: in a first moment, it will be analyzed the definition 
of the mobile phone sector, it’s historical characteristics, as well as it's social 
importance; in a second moment, it will be made a thought analysis of the 
pertinent law, with a juridical point of view. Finally, a study of judged cases will 
have the goal of uniting the theoretical part of this study with what the courts apply. 
This has the goal to understand how can consumers life be affected by this 
abusive practices. 
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INTRODUÇÃO 

 
A propaganda enganosa dentro do setor da telefonia móvel é um tema 

que de uma forma ou de outra concerne a todos aqueles que contratam esse 

ramo de serviços. 

O estudo consistirá em três partes distintas, que ao final se 

complementarão para expor os problemas atuais enfrentados pelos consumidores 

no setor da telefonia móvel e como o judiciário está enfrentando o problema. 

A primeira parte do presente estudo irá expor a problemática do setor 

da telefonia móvel, para explicar de que forma a conduta do setor acaba 

prejudicando a sociedade, sendo que a segunda parte do estudo consiste em 

reunir todo o conjunto de legislação que regula o setor, e na terceira parte do 

estudo irá ser analisado o posicionamento dos tribunais a esse respeito. 

Buscando entender melhor como funciona a regulamentação da 

propaganda na telefonia móvel, o trabalho busca estabelecer limites entre aquilo 

que é aceitável ou não, trazendo um comparativo com aquilo que é percebido na 

prática. 

Entende-se que o homem médio, parcela principal dos clientes do ramo 

de serviço da telefonia móvel, é desprovido de conhecimentos jurídicos, 

desconhecendo muitos de seus direitos. 

Um trabalho que traga à luz os detalhes da questão, não só em teoria, 

mas demonstrando como os tribunais têm aceito ou negado a aplicação da 

presente tese nas relações de consumo, tem o potencial de servir como um farol, 

um ponto de referência de onde há de se partir. 

Quando o consumidor tem conhecimento dos direitos que possui, ele 

passa a exigir que os mesmos sejam cumpridos. De tal forma, as relações de 
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consumo ficam mais sérias e mais reguladas, em um ambiente onde há menos 

espaço para abusos por parte daqueles que economicamente possuem uma 

posição hierarquicamente superior nas relações de consumo. 
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CAPÍTULO 1 - DA PROBLEMÁTICA DO SETOR DA TELEFONIA 
MÓVEL 

 
 

1.1 - DEFINIÇÃO DO SETOR DA TELEFONIA MÓVEL 
 

Segundo a Telebrasil, fazem parte do setor de telecomunicações: 

“...Telefonia Fixa, Telefonia Celular, SME (Trunking), Telecomunicações por 

Satélites, provedores de Acesso à Internet, transmissão e recepção de sinais de 

TV e Rádio, serviços de instalação e outros”. (Telebrasil, 2016, p.5) 

De tal forma, podemos delimitar o setor de telefonia móvel a um 

subramo do setor das telecomunicações. Quanto aos serviços característicos da 

telefonia móvel, além do de chamadas telefônicas para aparelhos celulares, são 

também caracterizados como parte da telefonia móvel a oferta de serviços 

suplementares, bem como os serviços de dados, tais como o Short Message 

Service (SMS) e a internet. Sendo que para regular o mercado da telefonia móvel, 

foi criada a Agência Nacional de Telecomunicações. (PEREIRA, 2007, p. 2) 

Em termos de senso comum, ou seja, a percepção que a sociedade em 

geral tem sobre a telefonia móvel, a mesma consiste na realização de chamadas 

e mensagens de texto pelo celular, além do consumo de internet nesse mesmo 

aparelho. 

É importante a ciência, neste trabalho científico, sobre o senso comum, 

pois essa é a noção que a maior parte dos usuários desse serviço têm sobre esse 

serviço. Por consequência, quando o presente trabalho trata da propaganda 

enganosa na telefonia móvel, entende-se que a maior parte das pessoas lesadas 

por essa conduta possuem apenas esse tipo de noção. 
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A telefonia móvel está difundida por todos os grupos sociais. Sejam 

crianças pequenas, sejam idosos, adolescentes, está também distribuída entre as 

diversas classes sociais. 

Com o aumento de renda da população, mais pessoas passaram a 

fazer uso desse tipo de serviços. É cada vez mais comum que se observem 

crianças cada vez mais pequenas com um celular na mão, fazendo o uso de 

dados móveis para jogar, assistir desenhos, fazer chamadas de vídeos, ligar para 

seus pais e amigos, entre outras atividades. 

O setor também tem revolucionado a forma como acontecem as 

relações sociais. Se antigamente um grupo de amigos se reunia fisicamente para 

jogar bola ou realizar em conjunto diversas atividades para fins de lazer ou 

recreação, bem como para conversar, hoje em dia grande parte da relação entre 

amigos tem acontecido através da tela de um celular.  

As amizades, muitas vezes, são inteiramente digitais. Pessoas que se 

conhecem por meios eletrônicos, através de salas de bate papo ou grupos de 

discussão sobre temas específicos. 

Pessoas que nunca se viram pessoalmente na vida, mas que, através 

da tela de um celular, passaram a cultivar uma amizade, amizade essa que, em 

muitos casos, é mais profunda do que aquela que se nutre por colegas do dia a 

dia ou até mesmo por familiares. 

Apesar de não ser comum, basta uma breve pesquisa na rede mundial 

de computadores para notarmos o relato de diversos casais que se conheceram 

pela internet e acabaram, depois de se conhecerem melhor, contraindo o 

matrimônio. 
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1.2 - HISTÓRICO DA TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL 
 

A telefonia móvel no território brasileiro teve início na década de 90, e, 

apesar de inicialmente demonstrar níveis modestos de absorção pelo mercado 

nacional, seu crescimento foi exponencial:  

A história da telefonia celular no Brasil começou em 1990. Na 

época, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), o país contava com 667 aparelhos, número que passou 

para 6.700 unidades no ano seguinte, ultrapassando os 30 mil em 

1992 e chegaram a 47.865.593 telefones celulares em fevereiro 

de 2004. A trajetória de crescimento teve como fator determinante 

a privatização da telefonia móvel no Brasil.  

(XAVIER, MUZZI, CAMARGO, CAETANO, MATOS, 2006, p. 308) 

Ainda que inicialmente a telefonia móvel era o luxo de poucos (eram 

menos de mil no País inteiro em 1990), seu crescimento exponencial fez com que, 

em pouco tempo, passasse a fazer parte da vida cotidiana da maior parte da 

população brasileira. 

Nos dias atuais, encontrar comunidade que ainda não foi alcançada 

pela disponibilidade dos serviços de telefonia móvel tem se demonstrado tarefa 

cada vez mais dificil. 

Tal crescimento teve relação direta com a diminuição dos custos para a 

aquisição de um aparelho celular. No entanto, fatores como a privatização da 

infraestrutura foram essenciais para que o serviço pudesse alcançar áreas mais 

remotas do território brasileiro. 
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1.3 - OLIGOPÓLIO NO SETOR 

É perceptível, ao se analisar o mercado da telefonia, que a maior parte 

dos brasileiros utilizam-se do serviço de apenas 4 grandes companhias (TIM, 

Claro, Oi, VIVO), enquanto outras poucas companhias concorrem para abocanhar 

o restante da fatia de mercado disponível. Essa é uma tendência antiga e que 

vem se consolidando com o passar dos anos:  

“...o número de empresas, que era de 38 operadoras ao início 

das privatizações do setor, após as incorporações ocorridas ao 

longo do período, reduziu-se para 9 operado- ras ao final de 

2006, reforçando a estrutura de mercado de oligopólio do modelo 

brasileiro de telecomunicações…” 

(Vendruscolo, Wickstorm, 2009, p. 77) 

Conforme pode-se perceber, com o passar dos anos, o consumidor foi 

tendo sua capacidade de escolha entre diferentes provedoras de serviços de 

telefonia móvel restringido. 

Menos opções de empresas disponíveis para o consumidor significa 

menos refúgios em casos de condutas abusivas por parte de uma das atuais 

companhias. Significa também que o mercado não tem uma pressão tão grande 

por competitividade que pressione pela melhora dos serviços e diminuição dos 

preços ao mesmo tempo. 
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(Anatel, 2015)

  

Segundo dados da Anatel, as operadoras de telefonia Claro, Oi, 

Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e TIM, as quatro maiores da lista em base de 

clientes, possuiam ao todo, em maio de 2015, 280.494.877 clientes dos 

284.154.618 disponíveis. 

Isso significa que, sozinhas, as quatro maiores empresas fornecedoras 

do serviço de telefonia móvel, eram detentoras de 98,712% de todos os clientes 

disponíveis. 
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De tal forma, pode-se considerar que, embora sejam 10 (dez) as 

empresas que forneciam serviços de telefonia móvel ao público em geral, na 

prática, apenas quatro empresas dominam virtualmente todo o mercado brasileiro 

no que tange ao fornecimento desse tipo de serviço. 
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CAPÍTULO 2 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 

2.1 - Código de Defesa do Consumidor  
 

Do código de Defesa do Consumidor se extrai justamente a proibição 

que existe contra a propaganda enganosa, assim como a definição para a 

conduta ilícita, e também as penalidades previstas. 

Nas relações de consumo, no geral, existe uma disparidade grande 

entre o poder exercido pelos fornecedores e pelos consumidores, e, visando coibir 

abusos, o Código de Defesa do Consumidor visou defender os direitos da parte 

mais frágil dentro dessa relação econômica, nas mais diversas áreas da relação 

de consumo. 

Sobre a proteção garantida ao consumidor pelo Código no que diz 

respeito à publicidade enganosa, o professor Carlos Alberto Bittar faz a seguinte 

consideração quanto às relações de consumo:  

“Assim, campanhas enganosas na publicidade e na oferta de 
produtos (com o anúncio de curas miraculosas, a descoberta de 
produtos substitutivos de alimentos e outros); contratos pré-
elaborados, com cláusulas restritivas de direitos, ou leoninas; 
ajustes com textos de difícil leitura; excessos de garantias e outras 
situações de patente desequilíbrio têm sido freqüentes na 
contratação privada, lesando-se interesses de ordem econômica 
dos consumidores, indefesos ante a apelos publicitários 
agressivos e a necessidades existentes ou criadas pela sociedade 
de consumo.” (BITTAR, 2002, p. 48) 

Ainda, explica os motivos que levaram o Código de Defesa do 

Consumidor a proteger o homem médio dos abusos publicitários: 

“Impelidos ao consumo, no mundo atual, pela publicidade, as 
pessoas sofrem sua ação, direta ou subliminarmente, atraídas 
ademais pela esteticidade de formas com que se apresentam 
os produtos (rótulos, embalagens, invólucros, prospectos e 
outros elementos). 
Em face disso, o Código estabelece regime tendente a 
assegurar, efetivamente, que a comunicação do fornecedor e 
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a do produto se façam em obediência aos ditames morais e 
jurídicos que governam a atividade publicitária, vedando-se 
práticas abusivas. Transparência e veracidade são seus lemas 
básicos.” 
(BITTAR, 2002, p. 49). 
 

É extraído do código: 

  Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

        I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; 

        II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações; 

       III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  

       IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços; 

        V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

        VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos; 

        VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados; 

        VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

        IX - (Vetado); 
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        X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 
geral. 

        Parágrafo único.  A informação de que trata o inciso III do 
caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, 
observado o disposto em regulamento. 

Sobre os incisos III e IV, o professor Orlando Celso da Silva Neto, no 

livro Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, nos fala que os mesmos 

formam a base legal da construção doutrinária conhecida como “princípios da 

proteção da confiança” (SILVA NETO, 2013). 

Segundo ele, (SILVA NETO, 2013, p. 90) “consumidor informado é 

consumidor poderoso ou, ao menos, um pouco menos vulnerável, capaz de tomar 

as decisões que, de acordo com seu julgamento informado, maximizarão sua 

utilidade e bem estar, e a lei protege a confiança que o consumidor naturalmente 

deposita na informação recebida, obrigando que essa informação seja clara e 

adequada”. Também expõe que o acesso à informação é essencial para diminuir 

a assimetria que existe nas relações de consumo. 

Sobre o tema, o professor Carlos Alberto Bittar explica: 

“Objetivo precípuo do legislador é o de evitar dissonância entre as 
características, as qualidades, as virtudes apregoadas e os 
predicados reais dos produtos oferecidos, elidindo, assim, 
prejuízos materiais, e mesmo físicos, ou ainda morais, aos 
consumidores. 
Funda-se o regime no direito do consumidor à informação, cuja 
tônica reside na transparência, encontrando como seus 
postulados primeiros a lealdade e a veraciedade e que devem 
envolver tanto as mensagens publicitárias como também as 
embalagens, as etiquetas, as instruções para uso, as condições 
sobre preços, enfim, todos os elementos de aproximação entre 
fornecedor e consumidor. 
Compreende-se, também, em seu contexto, qualquer oferta de 
produtos, pelos meios possíveis (por sistema postal, por telefonia, 
telex e outros), que fica subordinada às regras previstas no 
Código e, quando houver anúncios, à extensa regulamentação a 
que se submete a publicidade, como fator de maior relevo na 
propulsão de negócios.” (BITTAR, 2002, p. 49) 
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Estudando jurisprudência do tribunal do Rio Grande do Sul, o professor 

demonstra mais uma vez a necessidade da prestação de informação adequada 

ao consumidor, levando em conta a proteção da confiança do consumidor no 

fornecedor, a qual compreende a necessidade do fornecedor em ser transparente 

na hora de prestar informações (SILVA NETO, 2013). 

Civil. Seguro Saúde. Cláusula de Exclusão. Inespecificidade. Iniquidade 
e abusividade. Código Civil e do Consumidor. Aplicação aos contratos 
em andamento. A exclusão das consequências das doenças crônicas da 
cobertura do contrato praticamente deixaram a segurada, pessoa sem 
grandes conhecimentos, fora de qualquer cobertura, tendo em vista a 
sua abrangência inespecífica. Por igual, a ausência de explicação 
conceitual, ao nível do homo medius, do verdadeiro significado da 
doença crônica, também conduz a iniquidade da cláusula e a torna 
abusiva. Não se compreende que num contrato como o que assinam os 
segurados da Golden Cross, não são esclarecidos estes pontos 
importantes que dizem respeito a abrangência das exclusões de 
cobertura. A inespecificidade e a falta de conceitotornam a cláusula 
passível de anulabilidade, a teor do art. 115 do Código Civil. Tal 
dispositivo encontra redação mais clara e moderna no art. 51, inciso IV 
do Código de Defesa do Consumidor, mas ambos buscam praticamente 
o mesmo escopo, que e o de proteger uma das partes da relação 
contratual contra o arbítrio da outra. Apelo Provido.1 

Conforme estuda a jurisprudência o professor Orlando, existe sim um 

dever de se informar, não de formas enigmáticas que visam enganar o 

consumidor sobre o real conteúdo do que está sendo contratado, mas de forma 

clara e objetiva para que o homem médio possa vir a entender (SILVA NETO, 

2013). 

O professor também fala sobre o direito que o consumidor tem a um 

atendimento de qualidade, (SILVA NETO, 2013, p. 96) “não podendo ser vítima de 

intermináveis tentativas de contato malsucedidas, não podendo ser submetido às 

vexatórias situações na qual fica vários minutos “pendurado” no telefone sem ter 

seu problema resolvido”. 

Sobre esse outro problema encontrado no setor da telefonia móvel, o 

decreto 6.523 de 2008 tenta regular os Serviços de Atendimento ao Consumidor 
                                                 
1
 TJRS, 5.ª Câmara Cível, Apelação Cível 598427227, Rel. Carlos Alberto Bencke, j. 

08.04.1999 
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(SACs), porém, conforme exposto pelo professor e comprovado pelo estudo de 

jurisprudência a ser realizado no capítulo seguinte, as fornecedoras de SACs têm 

demonstrado resistência em seguir as diretrizes firmadas pelo decreto, em 

especial, as companhias do setor das telecomunicações (SILVA NETO, 2013). 

Ainda, Orlando ensina que, de acordo com a legislação, toda 

publicidade é vinculante, ou seja, tudo que na publicidade esteja exposto vincula o 

fornecedor à devida prestação daquilo que foi anunciado (SILVA NETO, 2013). 

A propaganda enganosa é exposta pelo código conforme o artigo 

citado:: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

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

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

        § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa 
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do 
produto ou serviço. 

Carlos Alberto Bittar nos informa que: 

“As informações constantes de oferta ou de apresentação, para 
fornecimento de bens, devem ser corretas, claras, ostensivas e 
em língua portuguesa, quanto a suas características, qualidade, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre riscos que 
apresentam à saúde e à segurança dos consumidores… 
Impõe (…) que a veiculação da publicidade se faça de modo a 
permitir ao consumidor a sua identificação, fácil e imediatamente 
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(...), reprimindo (...) a denominada publicidade enganosa e 
abusiva (art. 37). (BITTAR, 2002, p. 51) 

Segundo o professor Orlando Celso da Silva Neto, deriva do artigo 37 

do Código de Defesa do Consumidor o dever de veracidade dos dados fáticos. 

Explica ele que, deparando-se com informação publicitária, o consumidor (SILVA 

NETO, 2013, p. 485) “deposita maior confiança na publicidade que apresente 

dados objetivos do que naquelas compostas por alegações genéricas e 

subjetivas”. 

Sobre o tipo de mentira que o Código de Defesa do Consumidor 

repreende nas publicidades, Orlando faz uma distinção: existe a mentira 

“enganosidade” e a mentira “fantasia”. O Código de Defesa do Consumidor 

apenas repreende a mentira que visa enganar o consumidor (SILVA NETO, 

2013). 

Sobre a distinção entre esses dois tipos de mentira, o professor fala 

que o padrão determinante deve ser a intenção: “...saber se a informação tem o 

condão de fazer o homem médio enganar-se, ou seja, acreditar que a afirmação 

não verdadeira é verdadeira, influenciando assim na sua tomada de decisão.” 

(SILVA NETO, 2013, p. 490) 

Segundo Bittar: 

“Considera o Código como enganosa qualquer modalidade de 
informação ou de comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor sobre natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados referentes a bens ou a serviços 
(art. 37, § 1º). É enganosa a publicidade, ademais, por omissão, 
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou 
serviço (§ 3º). 
Trata-se, pois, de ação tendente a instruir, ilegitimamente, o 
consumidor, a respeito de bens ou de serviços oferecidos, 
condicionando o seu comportamento para a respectiva aquisição 
ou fruição; daí por que se desloca para o patrocinador o ônus da 
prova da veracidade e da correção da informação ou da 
comunicação publicitária (art. 38).” (BITTAR, 2002, p. 51) 
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Há de se ter cautela sobre o tipo de informação que está sendo 

propagado pela publicidade, analisando se o mesmo tem a intenção de vender 

para o consumidor uma ideia sobre aquele produto que não condiz com a 

realidade, visando criar na cabeça do consumidor um terreno ficcional mais 

favorável ao consumo. 

O código fala também sobre as penalidades para o caso de 

descumprimento das diretrizes de publicidade: 

 Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando 
o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou 
abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às 
expensas do infrator. 

        § 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da 
mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente no 
mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de 
desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 

        § 2° (Vetado) 

        § 3° (Vetado). 

O artigo 60 do Código de Defesa do Consumidor, apesar de 

teoricamente bem construído e aparentemente inteligente em sua escolha de 

sansão, encontra alguns problemas em sua aplicação prática, como demonstra o 

professor Orlando Celso da Silva Neto. 

Segundo o professor, muitas vezes a condenação à veiculação de 

contrapropaganda ocorre alguns anos depois que a propaganda abusiva foi 

veiculada, gerando casos em que o consumidor sequer possui recordações sobre 

a propaganda original (SILVA NETO, 2013, p. 748). 

 Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação 
relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, 
segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de 
produtos ou serviços: 
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        Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

        § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

        § 2º Se o crime é culposo; 

        Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, segundo o professor 

Orlando, visa punir as ações que visam restringir o acesso do consumidor à 

informação adequada, mas que não se caracterizam como publicidade (SILVA 

NETO, 2013, 760). 

        Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria 
saber ser enganosa ou abusiva: 

        Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

        Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber 
ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: 

  Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa: 

  Parágrafo Único. (Vetado). 

Sobre os dois artigos, explica o professor Orlando que enquanto os 

dois visam reprimir condutas que são dolosas ao consumidor, o artigo 68 do 

Código de Defesa do Consumidor trata com mais severidade a questão quando a 

publicidade enganosa tem a capacidade de trazer risco à saúde e segurança do 

consumidor (SILVA NETO, 2013, p. 761). 

O professor Carlos Alberto Bittar escreve que: 

“Como se verifica, o variado e cumulativo elenco sancionatório 
destina-se, mesmo, a inibir de vez as práticas perniciosas da 
publicidade enganosa e da abusiva.” (BITTAR, 2002, p. 52) 
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Conclui ainda, o professor Bittar, da legislação do Código de Defesa do 

Consumidor, que é plenamente aceitável a exigência, por parte do consumidor, de 

reparação por danos morais e materiais, no caso de propagandas que tenham 

características de enganosidade ou de abusividade: 

“Quanto a sanções, nas práticas abusivas reguladas, a par das 
reações próprias citadas, ou outras possíveis à espécie, cumpre 
assinalar-se que o Código prevê indenização por danos 
patrimoniais e morais, bem como multa civil definível em Juízo, 
em função da gravidade da infração e da condição econômica do 
infrator. Na publicidade enganosa ou abusiva, pode o consumidor 
pleitear indenização de danos; abstenção de prática do ato, sob 
pena de execução específica pelo inadimplemento, tudo sem 
prejuízo da sanção pecuniária cabível. 

Com isso, na publicidade deve-se atentar, diante da nova 
regulamentação, para a veracidade e a autenticidade dos danos 
divulgados. Deve o fornecedor manter, em seu poder, para 
informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos 
e científicos que sustentam a mensagem, em qualquer publicidade 
de produtos ou de serviços (art. 36, parágrafo único). Devem as 
agências de propaganda documentar-se adequadamente, analisar 
e ponderar sobre os dados e as mensagens que pretendem 
comunicar, com assessoramento técnico-jurídico adequado, 
cumprindo aos anunciantes, por sua vez, fornecer-lhes elementos 
preciosos e verdadeiros, com os quais deverão elaborar os 
anúncios, tudo sob as sanções acima enunciadas. (BITTAR, 2002, 
p. 54) 

2.2 - Legislação da Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL  

 

O setor de telecomunicações é regulamentado pela ANATEL. Sendo a 

telefonia móvel parte integrante do setor de telecomunicações, deve-se recorrer 

ao estudo dessa legislação para entender um pouco mais esse meio no qual as 

telecomunicações está inserido. 

No ano de 1962 foi sancionada a lei 4.117, de 27 de agosto, a qual 

institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Sobre a mencionada lei serão citados os artigos que se demonstram 

mais relevantes: 
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Art. 4º Para os efeitos desta lei, constituem serviços de 
telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de 
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, 
meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. 
Telegrafia é o processo de telecomunicação destinado à 
transmissão de escritos, pelo uso de um código de sinais. 
Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à 
transmissão da palavra falada ou de sons. 
§ 1º Os termos não definidos nesta lei têm o significado 
estabelecido nos atos internacionais aprovados pelo Congresso 
Nacional. 
§ 2º (VETADO). 
§ 2º Os contratos de concessão, as autorizações e permissões 
serão interpretados e executados de acordo com as definições 
vigentes na época em que os mesmos tenham sido celebrados ou 
expedidos.  
 

O parágrafo quarto dispõe sobre aquilo que é considerado 

telecomunicação no território nacional. Fica claro, a partir da redação do artigo, 

que a telefonia faz parte das telecomunicações. 

Art. 29. Compete ao Conselho Nacional de Telecomunicações: 
(...) 
c) elaborar o plano nacional de telecomunicações e proceder à 
sua revisão, pelo menos, de cinco em cinco anos, para a devida 
aprovação pelo Congresso Nacional; (Partes mantidas pelo 
Congresso Nacional) 
d) adotar medidas que assegurem a continuidade dos serviços de 
telecomunicações, quando as concessões, autorizações ou 
permissões não forem renovadas ou tenham sido cassadas, e 
houver interesse público na continuação desses serviços; 
e) promover, orientar e coordenar o desenvolvimento das 
telecomunicações, bem como a constituição, organização, 
articulação e expansão dos serviços públicos de 
telecomunicações; (Partes mantidas pelo Congresso Nacional) 
(...) 
h) fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes das 
concessões, autorizações e permissões de serviços de 
telecomunicações e aplicar as sanções que estiverem na sua 
alçada; 
i) rever os contratos de concessão ou atos de autorização ou 
permissão, por efeito da aprovação, pelo Congresso, de atos 
internacionais; 
j) fiscalizar as concessões, autorizações e permissões em vigor; 
opinar sobre a respectiva renovação e propor a declaração de 
caducidade e perempção; 
(...) 
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am) aprovar as especificações das redes telefônicas de 
exploração ou concessão estadual ou municipal.2 
 

Conforme a lei estabelece, o Conselho Nacional de Telecomunicações 

tem autoridade para estabelecer sobre as diretrizes gerais das telecomunicações, 

e, por consequência, também regula o setor da telefonia móvel de acordo com a 

legislação. 

Segundo a lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996: 

Art. 4º O Poder Executivo transformará em concessões de Serviço 
Móvel Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação 
Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à 
vigência desta Lei, em condições similares as dos demais 
contratos de concessão de Serviço Móvel Celular, respeitados os 
respectivos prazos remanescentes. 
Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o disposto 
neste artigo, se tornem concessionárias do Serviço Móvel Celular 
deverão constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de 
até vinte e quatro meses, a contar da vigência desta Lei, 
empresas que as sucederão na exploração do Serviço. 
(...) 
Art. 11. As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular 
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por 
Satélite somente poderão ser outorgadas a empresas constituídas 
segundo as leis brasileiras com sede e administração no País. 
Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicação desta Lei, 
o Poder Executivo poderá adotar, nos casos em que o interesse 
nacional assim o exigir, limites na composição do capital das 
empresas concessionárias de que trata este artigo, assegurando 
que, pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital 
votante pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros.3 
 

Essa legislação impõe regras às empresas que se aproveitam das 

concessões do governo para a exploração do serviço móvel celular, tratando 

ainda de detalhes das concessões. 

A lei nº 10.703, de 18 de julho de 2003 dispõe sobre a necessidade de 

cadastro de dados dos consumidores às empresas de telefonia móvel, conforme 

se observa: 

                                                 
2
 http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/475-lei-4117 

3 http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/473-lei-9295 
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Art. 1º Incumbe aos prestadores de serviços de telecomunicações 
na modalidade pré-paga, em operação no território nacional, 
manter cadastro atualizado de usuários. 
§ 1º O cadastro referido no caput, além do nome e do endereço 
completos, deverá conter: 
I - no caso de pessoa física, o número do documento de 
identidade ou o número de registro no cadastro do Ministério da 
Fazenda; 
II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro 
do Ministério da Fazenda; 
III - (VETADO) 
§ 2º Os atuais usuários deverão ser convocados para 
fornecimento dos dados necessários ao atendimento do disposto 
neste artigo, no prazo de noventa dias, a partir da data da 
promulgação desta Lei, prorrogável por igual período, a critério do 
Poder Executivo. (Vide Decreto nº 4.860, de 18.10.2003) 
§ 3º Os dados constantes do cadastro, salvo motivo justificado, 
deverão ser imediatamente disponibilizados pelos prestadores de 
serviços para atender solicitação da autoridade judicial, sob pena 
de multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração 
cometida. 
Art. 2º Os estabelecimentos que comercializam aparelhos de 
telefonia celular, na modalidade pré-paga, ficam obrigados a 
informar aos prestadores de serviços, no prazo de vinte e quatro 
horas após executada a venda, os dados referidos no art. 1o, sob 
pena de multa de até R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração. 
Art. 3º Os prestadores de serviços de que trata esta Lei devem 
disponibilizar para consulta do juiz, do Ministério Público ou da 
autoridade policial, mediante requisição, listagem das ocorrências 
de roubos e furtos de aparelhos de telefone celular, contendo 
nome do assinante, número de série e código dos telefones. 
§ 1º O cadastro de que cuida o caput deverá ser disponibilizado 
no prazo de cento e oitenta dias, a partir da promulgação desta 
Lei. 
§ 2º As empresas que não cumprirem o disposto no caput 
sofrerão as seguintes penalidades: 
I - (VETADO) 
II - multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
III - rescisão contratual. 
Art. 4º Os usuários ficam obrigados a: 
I - atender à convocação a que se refere o § 2º do art. 1º; 
II - comunicar imediatamente ao prestador de serviços ou seus 
credenciados: 
a) o roubo, furto ou extravio de aparelhos; 
b) a transferência de titularidade do aparelho; 
c) qualquer alteração das informações cadastrais. 
Parágrafo único. O usuário que deixar de atender ao disposto 
neste artigo ficará sujeito à multa de até R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) por infração, cumulada com o bloqueio do sinal telefônico.4 

                                                 
4 http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/469-lei-10703 
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 Conforme se observa, incubem às prestadoras de serviço de telefonia 

móvel, na modalidade pré-pago, a necessidade de cadastro de usuários, devendo 

qualquer propaganda veiculada em sentido contrário a esse entendimento ser 

considerada abusiva. 

 Geralmente esse tipo de venda acontece por vendedores ambulantes, que 

tentam vender cartões SIM para o uso de linha celular muitas vezes a qualquer 

custo. A legislação no entanto aponta para necessidades de certo padrão que 

devem ser seguidos pelos vendedores. 
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 CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE JURISPRUDÊNCIA 

 
O presente estudo tem demonstrado as diversas facetas teóricas do 

assunto em questão, tratando desde o conceito de telefonia móvel até o estudo da 

legislação aplicada ao caso. 

Neste capítulo será realizada uma abordagem mais prática, 

analisando-se, através de jurísprudência de tribunais de todo o País, qual é o 

entendimento que o poder judiciário tem sobre a caracterização da propaganda 

enganosa na prática. 

Para fins de um entendimento mais abrangente sobre o tema, 

entretanto, sem a finalidade de tornar o estudo cansativo e desgastante, foram 

selecionadas quatro jurisprudências onde os tribunais têm entendido pela não 

caracterização da propaganda enganosa no setor da telefonia móvel, e quatro 

jurisprudências onde a propaganda enganosa tem sido caracterizada. 

 

3.1 - Casos em que a propaganda enganosa não tem sido 
reconhecida em juízo 
 

3.1.1 - Primeira jurisprudência em que não se reconhece a 
propaganda enganosa 

 

O primeiro caso a ser estudado, no qual o tribunal não considerou 

válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, temos uma 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é 

a que segue: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C 
DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS - TELEFONIA MÓVEL - 
PROMOÇÃO "PAGUE FÁCIL, LIGUE GRÁTIS" - 1000 MINUTOS 
DE CONVERSAÇÃO POR DEZ MESES - ALEGADA AUSÊNCIA 
DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A ABRANGÊNCIA DAS 
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LIGAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA PROMOÇÃO - 
PROPAGANDA ENGANOSA - INDUÇÃO A ERRO - COBRANÇA 
DE FATURAS TELEFÔNICAS - DÍVIDAS NÃO QUITADAS - 
INSCRIÇÃO DO TITULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CREDORA 
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AFASTADA - INFORMAÇÕES 
SOBRE O REGULAMENTO DA PROMOÇÃO DEMONSTRADAS 
DE FORMA CLARA - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA 
ENGANOSA - CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA 
CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA 
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - "Os dados contidos em 
rodapé de propaganda integram a oferta, afastando a alegação de 
publicidade enganosa por omissão."A boa fé é elemento negocial 
que se exige tanto do fornecedor quanto do consumidor" (AC n. , 
Des. Monteiro Rocha). - "Não quitado o débito que ensejou a 
negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao 
crédito, a pretensão de indenização pelo abalo moral fica 
afastada, porquanto o ato praticado pelo credor é tido como o 
exercício regular do seu direito" (AC n. , de Biguaçu, rel. Des. 
Fernando Carioni, j. 26.11.2007).5 

No presente caso julgado, reclama o autor inexistência de débitos 

perante a requerida, bem como direito a perdas e danos e indenização por danos 

morais, baseia-se na propaganda enganosa para seus requerimentos. 

O fato alegado pelo autor é o de que ele havia sido enganado por uma 

falsa promoção, cujos verdadeiros critérios estavam estampados de maneira sutil 

nos panfletos distribuídos. 

Alega ainda, que suas faturas referentes à utilização dos serviços de 

telefone sofreram aumento depois que ele aderiu à promoção que considera ser 

veiculada em forma de propaganda enganosa, requerendo por causa disso a 

inexistencia do débito, bem como declaração de direito a perdas e danos. 

A promoção era a de que o autor fora contemplado com 1.000 minutos 

de ligação, pelo período de 10 (dez) meses. Com fundamento nessa informação, 

o autor se sentiu na liberdade de utilizar seu telefone com maior frequencia para a 

realização de chamadas telefônicas. No entanto, informou ele que não havia sido 

                                                 
5
 (TJ-SC - AC: 184813 SC 2003.018481-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de 

Julgamento: 10/02/2009, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
Apelação Cível n. , de Criciúma) 
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comunicado sobre uma restrição, a de que essa promoção onde ele havia sido 

contemplado com os 1.000 minutos de ligação não valeria para todas as ligações 

que ele havia realizado. 

Devido ao aumento de preço que ocorreu na fatura do autor da ação da 

presente jurisprudência, a mesma não foi devidamente quitada, pelo fato de a 

renda do autor não conseguir cobrir as novas despesas, segundo alegou. 

Uma vez que as faturas começaram a não serem quitadas, a empresa 

inscreveu o nome do autor da ação no Serasa, razão pela qual requereu também 

indenização por danos morais, a qual não foi concedida, uma vez que razão não 

foi assistida ao autor. 

Entretanto, a parte autora afirmou em ao juízo, na oportunidade de uma 

audiência, que teve acesso ao folder informativo da promoção, local em que 

constavam todas as regras aplicáveis aos consumidores que desejassem adentrar 

no citado plano. 

Em seu voto, o relator Sérgio Roberto Baasch Luz explica sobre o 

panfleto que: 

Em análise aos autos, nota-se que no referido folder constava a 
íntegra do regulamento da promoção, explicando as condições 
para participação da mesma, indicando o prêmio, assim como a 
forma de recebê-lo. 
Ademais, na correspondência enviada ao apelante (fl. 10), 
constava igualmente o regulamento da promoção, que 
especificava de forma clara e precisa todos os detalhes da 
referida promoção, sendo que o procedimento da empresa não se 
desviou em nenhum momento das regras de publicidade previstas 
no Código de Defesa do Consumidor. 

Como se pode perceber, no panfleto estavam expostas todas as regras 

referentes à promoção discutida, e não bastando isso, essas informações também 

estavam disponíveis para serem lidas em correspondência enviada ao 

consumidor, bem como nenhuma regra do Código de Defesa do Consumidor 

havia sido violada na confecção da propaganda. 
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O que se pode perceber aqui é que a empresa em momento algum 

cometeu deslizes na hora de confeccionar a propaganda que divulgaria sua 

promoção, no entanto, o consumidor não leu as instruções que foram por mais de 

um meio a ele divulgadas. 

O aviso que a empresa forneceu sobre a promoção é claro, conforme 

se percebe: 

" *Válido para ligações VC-1 (horários normal e reduzido) 
originadas para telefones fixos e móveis da TIM em todo o Estado 
do Paraná, exceto os municípios de Londrina e Tamaruna, todo o 
Estado de Santa Catarina e os municípios de Turuçu, Capão do 
Leão, Morro Redondo e Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Os créditos concedidos em minutos não quitam outros 
lançamentos em conta, tais como: adicional por chamada, 
deslocamento, roaming, mensalidade, serviços em geral e 
chamadas internacionais". 

Como é possível observar, a propaganda informa que dependendo do 

perfil de uso do usuário, existe a possibilidade de aumento de tarifa caso o 

consumidor opte por um dos serviços que são excessão ao pacote contemplado 

pelo plano. De tal forma, percebe-se que o erro não está no “não informar”, mas 

sim, no “não ler”, sendo que dessa forma, a culpa recai exclusivamente sobre o 

consumidor, por não ter exercido seu dever de se informar. 

Não tendo obtido exito em demonstrar a abusividade da propaganda, o 

autor da ação estudada não obteve sentença procedente. Por não haver ato 

ilícito6 partindo da empresa, trata-se de relação jurídica em exercício regular de 

direito, portanto caberia exclusivamente ao autor arcar com os custos advindos do 

seu gasto com telefone. 

                                                 
6
 Segundo o código civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
 
Parágrafo único. 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, risco para os direitos de outrem. 
Conforme o código, o dever de indenizar surge apenas a partir de ato ilícito. Não havendo 
o ato sido comprovado, não há que se falar em dever de indenizar. 
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3.1.2 - Segunda jurisprudência em que não se reconhece a 
propaganda enganosa 
 

A segunda jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal não 

considerou válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, 

temos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

cuja ementa é a que segue: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 
TELEFONIA MÓVEL (PLANO EMPRESARIAL). RESCISÃO DO 
CONTRATO ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. PROPAGANDA 
ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO 
CONTRATO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. FIRMA 
INDIVIDUAL. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 
débito oriundo da multa por fidelização e pedido de pagamento a 
título de danos morais. A parte autora solicitou cancelamento do 
contrato que mantinha com a ré, o qual afirmou seria por 12 
meses e, após, foi surpreendida com cobrança decorrente de 
multa por fidelização. A cobrança da multa por fidelização é 
devida em tese, em razão da vigência do contrato assinado pela 
parte autora onde está previsto o período de 24 meses, ou seja, 
solicitou cancelamento onze meses antes do término do período 
de fidelidade. Verifica-se que, no documento juntado pelo autor - 
"Termo de Solicitação de Serviço Móvel pessoal" (fl. 13), está 
prevista a vigência do contrato por 24 meses. Reconhecido na 
sentença o direito da demandante ao cancelamento do plano 
contratado e isenção da multa. Danos morais não configurados, 
em face da não configuração de propaganda enganosa e 
ausência de ofensa ao direito de imagem ou honra da 
microempresa. Recurso da parte autora que versa sobre o 
pagamento a título de danos morais, não merecendo prosperar. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 
Cível Nº 71004799086, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais,... Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 
09/10/2014).7 
 
 

No presente caso, a parte autora desejava, ao dar início a sua ação 
judicial, declarar inexistência de débito oriundo de multa por fidelização, além de 
pedir pagamento a título de danos morais. 

O fato ocorrido foi o de que a parte autora solicitou o cancelamento do 
                                                 
7
  

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004799086 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data 
de Julgamento: 09/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 10/10/2014) 
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contrato que existia entre ela e a parte ré, sendo então surpreendida com a 
cobrança de multa por fidelização. 

Ocorre que no contrato constava que o contrato entre as partes deveria 
ter duração mínima de 24 (vinte e quatro) meses, e, caso houvesse cancelamento 
antes desse prazo, restaria devido o pagamento de multa. 

Embora a parte autora alegue e reclame direitos em cima da tese da 
propaganda enganosa, há de se perceber que a mesma assinou contrato de 
prestação de serviços, local onde estava contida a informação de que o contrato 
deveria vigorar sob, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de aplicação 
de multa. 

O interessante que pode ser observado neste caso é que a parte 
autora obteve êxito parcial na sentença proferida: fora reconhecido pelo juízo o 
seu direito de cancelar o plano antes do tempo contratual sem o pagamento de 
multa, uma vez que entende-se que planos de fidelização não podem ter duração 
superior a 12 (doze) meses8. 

Ocorre que, mesmo que a parte autora tenha auferido razão em não 
necessitar pagar a multa contratual derivada do cancelamento anterior ao prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, há de se entender que isso não necessariamente irá 
configurar a propaganda enganosa, pois os dois direitos são distintos entre si, e a 
caracterização de um desses direitos no decorrer de uma ação judicial não 
necessariamente irá caracterizar o outro. 

Quando se aborda a questão de reparação de danos advindos do ato 
ilícito da propaganda enganosa, deve-se criar, ao analisar a questão, um 
ambiente fechado, independente da caracterização de outros direitos e/ou outros 
atos ilícitos. Deve-se somente avaliar se a propaganda veiculada com a intenção 
de promover um produto ou serviço estava de acordo com as normas reguladoras 
vigentes. 

No caso de consoância da propaganda com as normas legais 
reguladoras vigentes9, embora o produto ou serviço que se visa promover possa 

                                                 
8
 De acordo com a resolução nº 632/2014 da Anatel, é lícito que se estabaleçam 

cláusulas de fidelização em um contrato de prestação de serviços, entretanto, tal prazo 
não pode ser superior a doze meses. De tal forma, mesmo que a propaganda enganosa 
não tenha sido configurada, uma vez que o contrato informava sobre a cláusula de 
fidelidade de forma honesta, à parte autora foi concedido que não devesse pagar a multa, 
uma vez que já haviam se passado mais de 12 (doze) meses desde a assinatura do 
contrato, e a cláusula entre as partes não tem poder superior ao da legislação. 
9
 O Código de Defesa do Consumidor regula atualmente as definições de uma 

propaganda enganosa, impondo limites de conduta aceitáveis que não irão induzir o 



 

34 

 

estar acometido de outros vícios que violam outras normas legais, perceber-se-á 
sempre uma propaganda lícita, devendo então o consumidor que sentir-se lesado 
de alguma forma pela comercialização do produto ou serviço em questão procurar 
fundamentação para seu direito em normas legais que tratem sobre o produto 
veiculado, mas em momento algum sobre a propaganda que visava promovê-lo 
para determinado público alvo. 

3.1.3 - Terceira jurisprudência em que não se reconhece a 
propaganda enganosa 

 
A terceira jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal não 

considerou válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, 

temos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, cuja 

ementa é a que segue: 

AGRAVO INTERNO NA REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO 
CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DA REMESSA. 
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON EM 
RAZÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA. TELEFONIA 
MÓVEL. PLANO EMPRESA. TARIFAÇÃO. SENTENÇA 
PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
ENTENDENDO INEXISTIR PROPAGANDA ENGANOSA. COISA 
JULGADA ERGA OMNES. ANULAÇÃO DA DECISÃO 
ADMINISTRATIVA E INEXIGIBILIDADE DA MULTA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE NO TJPB. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. ¿ "REMESSA OFICIAL. 
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA 
PELO PROCON. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE COM FUNDAMENTO NA 
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. TARIFAÇÃO 
ZERO RESTRITA APENAS ÀS LIGAÇÕES DENTRO DO 
MESMO GRUPO. COISA JULGADA ERGA OMNES. ANULAÇÃO 
DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE ADMINSTRATIVA. 
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. - A lei nº 7347/85 
em seu art. 16 preleciona: A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, 
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 
(Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997) (REMESSA 
OFICIAL Nº 200.2009.002698-6/001 - Relator: Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz Convocado em substituição à Desa. Maria das 

                                                                                                                                                    
consumidor a erro. Uma propaganda que não se adeque às diretrizes estabelecidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor é considerada Enganosa ou Abusiva, e estará sujeita a 
sanções previstas no próprio código, conforme amplamente exposto no capítulo 2. 
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Graças Morais Guedes)- Terceira Câmara Cível (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00102933720098152001, 
3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES SAULO 
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 16-02-2016)10 
 

A presente jurisprudência trata de multa administrativa que foi imputada 

pelo PROCON11 em razão de propaganda enganosa que fora contestada pela 

fornecedora de serviçõs. 

A cronologia fática é a que segue: a Sra. Rosa de Lourdes Menezes da 

Silva, segundo o relatório do relator Ricardo Vital de Almeida, apresentou 

reclamação perante o PROCON, sob a alegação de ter firmado plano empresarial 

e, apesar da previsão contratual de gratuidade nas ligações para celulares da 

mesma operadora, as mesmas estavam sendo cobradas. 

Com base em tal pedido administrativo, o PROCON determinou o 

pagamento de multa por parte da empresa em razão da suposta propaganda 

enganosa. Inconformada com tal decisão administrativa, a empresa recorreu a 

juízo, ocasião em que direito lhe foi assistido, e a propaganda enganosa foi 

desconsiderada. 

Inconformada com a decisão de desconsideração de incidência de 

propaganda enganosa que ensejaria multa e possível reparação de naturezas 

materiais e morais, a parte ré recorreu da decisão que fora proferida, dando razão 

ao Agravo Interno que se estuda. 

Tratando-se do Agravo Interno, a tese de propaganda enganosa não 

prosperou. O agravo manteve a decisão do juízo de primeiro grau por seus 

próprios fundamentos. 

                                                 
10

 (TJ-PB - REEX: 00102933720098152001 0010293-37.2009.815.2001, Relator: DES SAULO 
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, Data de Julgamento: 16/02/2016, 3 CIVEL) 
11

 PROCON: é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão estadual que 
auxilia os consumidores em situações onde surge algum tipo de problema nas relações 
de consumo, também auxilia na retirada de dúvidas quanto ao código de defesa do 
consumidor e recebe denúncias quanto a práticas ilícitas ou abusivas cometidas por 
fornecedores de serviços ou produtos dentro de uma relação de consumo. 
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O tema tratado foi julgado em caso análogo, onde, inclusive, figuravam 

as mesmas partes (o PROCON e a empresa), onde também se discutia a 

aplicação de multa por parte do órgão estadual. 

Na decisão análoga, verificou-se os termos da propaganda, e 

constatou-se que ela continha com exatidão todos os termos envolvidos no 

negócio entre as partes. 

Citando o relator Ricardo Vital de Almeida sobre os motivos que 

levaram à respectiva decisão: 

“No caso, restou claro que a tarifação 0 (zero) era apenas de OI 
para OI dentro do mesmo grupo, sendo as ligações para fora do 
grupo, a tarifação custaria R$ 0,15/ min. (quinze centavos por 
minuto).” 
 

Conforme se percebe, os termos impunham limite para as condições 

que levariam à tarifação 0 (zero) para as chamadas telefônicas, onde claramente 

eram apenas comportadas ligações de OI para OI, dentro do mesmo grupo, sendo 

que sendo outro o caso em que se encaixasse a ligação telefônica, a tarifação se 

daria em quinze centavos. 

Por ter sido essa ação proposta pelo Ministério Público em termos de 

ação civil pública12, a mesma decisão gerou coisa julgada erga omnes nos limites 

do território de onde a mesma foi proferida. 

3.1.4 - Quarta jurisprudência em que não se reconhece a 
propaganda enganosa 

 

A quarta jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal não 

considerou válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, 

temos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

cuja ementa é a que segue: 

                                                 
12 a ação civil pública de que se trata é a de número 200.2006.048030-4. 
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CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO DE DANOS. 
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. 
DESATENDIMENTO DO ART. 333, I, DO CPC. DANO MORAL 
INOCORRENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Postulou o autor 
indenização por danos morais sob a alegação de ter sofrido 
propaganda enganosa da ré, por ter efetuado uma recarga no seu 
aparelho celular, e não ter conseguido usufruir a internet. Ainda 
que nas relações de consumo seja oportunizada a inversão do 
ônus da prova, não exime o autor de comprovar, ainda que 
minimamente, fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 
333, I, do CPC. Sentença mantida, com base no art. 46 da lei 
9.099/95. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 
71005144100, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014).13 
 

O autor pleiteia indenização por danos morais, alegando para tanto ter 

sofrido propaganda enganosa por parte da ré, pelos fatos de que o mesmo 

efetuou uma recarga em seu celular e não ter conseguido, com essa recarga, 

acessar internet de seu celular. 

Pleiteando inversão do ônus da prova, o autor não juntou quaisquer 

provas ao processo. 

A sentença de primeiro grau, mantida na ocasião do recurso por seus 

próprios fundamentos, afirmou: 

“Ainda que nas relações de consumo seja oportunizada a inversão 
do ônus da prova, não exime o autor de comprovar, ainda que 
minimamente, fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 
333, I, do CPC.” 
 

Percebe-se que o autor não se esforçou para constituir seu direito. A 

inversão do ônus da prova não é e não pode ser uma carta na manga para 

simplesmente alegar qualquer coisa e torcer para que a empresa ré não tenha 

condições de provar. 

                                                 
13

 (TJ-RS - Recurso Cível: 71005144100 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de 
Julgamento: 11/12/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 12/12/2014) 
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Em primeiro lugar, deve a parte autora indicar ao juízo a propaganda 

que acredita estar em desacordo com as normas instituidas pela legislação 

vigente, apontando o ponto de desacordo para o juízo. 

Deve-se também apontar um nexo de causalidade entre essa 

propaganda que se alega enganosa e um dano que se tenha sofrido, pois é 

exigência do Código Civil, para fins de reparação de danos de qualquer natureza, 

a presença de ato ilícito e de dano: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
 
Parágrafo único. 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, risco para os direitos de outrem. 
 

Uma vez que essas premissas básicas foram apontadas ao juízo, a 

inversão do ônus da prova tem a capacidade de entrar em cena e garantir que o 

consumidor, em desvantagem presumida no que tange a sua capacidade de 

produzir provas em juízos, comparativamente ao lado do prestador de bens ou 

serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, possa ter equidade 

em capacidade de produção de provas em juízo. 

O recurso foi reconhecido e negado, uma vez que a sentença de 

primeiro grau foi confirmada em seus próprios fundamentos, não tendo sido 

acolhida a alegação da parte autora. 

3.2 - Casos em que a propaganda enganosa tem sido 
reconhecida pelos tribunais 

 
Nessa parte do terceiro capítulo serão estudadas jurisprudências em 

que a ocorrência de propaganda enganosa foi caracterizada e aceita pelos 

respectivos tribunais. 
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Há de se perceber, que ao contrário das jurispridências estudadas até 

então, o que ocorre nesses casos não é um ato falho por parte do consumidor, 

onde o mesmo não percebe termos propostos pela propaganda que continham 

cláusulas de excessão. Nos presentes casos o que se percebe são, de fato, 

propagandas que estão em desacordo com a legislação vigente, e por tal motivo 

razão foi assistida aos consumidores. 

3.2.1 - Primeira jurisprudência na qual se reconhece a 
caracterização de propaganda enganosa 

 

A primeira jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal considerou 

válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, temos uma 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a que 

segue: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante do exposto, 
decidem os juízes integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais do Paraná, por unanimidade, CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do vot (TJPR - 3Âª 
Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0000342-
87.2015.8.16.0026/0 - Campo Largo - Rel.: Fernanda Bernert 
Michelin - - J. 20.11.2015)14 
 

No presente julgado que se estuda, a ação que reclamava a 

declaração de propaganda enganosa foi reconhecida pelas circunstâncias 

fatídicas que demonstravam a não relação entre aquilo que havia sido prometido 

e aquilo que a empresa tinha capacidade de fornecer. 

A parte autora, que há muitos anos era possuidora de linha telefônica 

de empresa concorrente daquela reclamada, sofrera oferta de serviços, por parte 

                                                 
14

 (TJ-PR - RI: 000034287201581600260 PR 0000342-87.2015.8.16.0026/0 
(Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 20/11/2015, 
3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 07/12/2015) 
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daquela que se encontra no processo como ré. Cancelando sua linha telefônica 

antiga, na esperança de passar a ser consumidora de uma nova empresa que lhe 

passava a ideia de ser melhor fornecedora do que a empresa anterior, se viu 

surpresa ao descobrir que seu novo telefone não poderia ser instalado por causa 

de incapacidade técnica. 

Ocorre que a empresa ré ofertou seus serviços telefônicos sem antes 

verificar se tinha condições de cumprir com o prometido, gerando na parte autora 

expectativa que, não somente não se concretizou, como também lhe causou 

problemas, uma vez que ela havia, na esperança de abrir linha telefônica nova, 

cancelado aquela que já lhe pertencia seguramente. Ao ver suas expectativas de 

instalação de nova linha sem capacidades de concretização, a parte autora se viu 

lesada por não contar com nenhuma linha telefônica: já não mais possuía aquela 

que há muito tempo lhe pertencia, e não poderia instalar a nova que lhe havia sido 

prometida. 

Segundo a relatora Fernanda Bernet Michielin: 

Ademais, vislumbra-se escorreita a sentença ao expor que “Antes 
de ofertar os serviços, a Requerida tinha o dever de averiguar a 
possibilidade técnica da instalação. Assim, sem dúvida, a 
propaganda foi enganosa e capaz de frustrar as expectativas do 
consumidor, que inclusive abriram mão do ramal telefônico do 
qual há anos eram portadores. ” 
 
 

A relatora também informou que: 

Destarte, a responsabilidade objetiva deve ser aplicada em sua 
integralidade, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, vez que o fato se enquadra na teoria do risco do 
negócio, na qual a empresa assume o risco do seu negócio ao 
perceber as vantagens e os lucros de sua atividade superam às 
suas desvantagens, porquanto responde pelos danos causados 
independentemente de culpa. 
 

No presente caso a relatora embasou o dever de indenizar, mesmo que 

com base na propaganda enganosa, na teoria do risco do negócio. Uma vez que 

a empresa assuma o risco do seu próprio negócio, ao perceber que as 
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possibilidades de lucro superam as possibilidades de perdas, a mesma deve 

responder pelos danos causados, independentemente de culpa. 

Percebe-se neste julgamento que quando uma empresa, a qual tem a 

fornecer algum serviço ou produto, faz uma proposta aos seus consumidores com 

a intenção de promover o que foi ofertado, e angariar vendas para auferir lucro, a 

mesma deve ter a capacidade de cumprir com aquilo que foi prometido, e, no 

caso de impossibilidade, deve estar disposta a arcar com eventuais danos 

sofridos por consumidores. 

Pode se extrair dessa observação que os tribunais têm exigido um 

nível elevado de seriedade das empresas na oportunidade que vierem a ofertar 

seus produtos. 

Tal severidade é benéfica aos consumidores, na medida que, ao 

mesmo tempo, leva as fornecedoras a pensarem mais afundo suas propostas de 

propaganda, garantindo ao consumidor final uma certeza maior de que suas 

expectativas serão concretizadas, como também leva o consumidor a ter uma 

garantia maior de que na impossibilidade de ter suas expectativas concretizadas, 

aquilo que for prometido, mesmo que, de pronto não cumprido pela empresa, 

poderá vir a ser reparado em quantidade pecuniária pertinente e equivalente no 

poder judiciário. 

3.2.2 - Segunda jurisprudência na qual se reconhece a 
caracterização de propaganda enganosa 

 

A segunda jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal considerou 

válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, temos uma 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja 

ementa é a que segue: 

TELEFONIA. PROMOÇÃO NATAL CLARO. PLEITO DE DANOS 
MORAIS DECORRENTES DA INSUFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS 
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DISPONIBILIZADOS PELA REQUERIDA. CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO VEICULADA PELA RÉ. 
DEMONSTRADO O VÍCIO DO SERVIÇO, ANTE O 
CONGESTIONAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS EM 
RAZÃO DA PROMOÇÃO. TRANSTORNOS QUE 
ULTRAPASSAM O LIMIAR DE SIMPLES INCÔMODOS 
MUNDANOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS 
CARACTERIZADOS. QUANTUM MINORADO. RECURSO DO 
AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.15 
 

No presente caso, vemos uma promoção de natal veiculada pela 

empresa Claro. A promoção passava ao consumidor uma ideia de que 

conseguiria obter serviços extras a um valor que não seria normal de se adquirir 

dentro do mercado normal, passando a ideia de que o dinheiro do consumidor 

conseguiria auferir mais benefícios caso o mesmo optasse por adentrar à oferta 

que estava sendo ofertada. 

Ocorre que a promoção obteve efeitos de convencimento ao público 

tão bons como o esperado, ou, ainda, melhor do que o esperado. Isso porque, em 

razão do sucesso da promoção, a base de clientes da Claro aumentou o 

suficiente para que a empresa passasse a não mais dar conta de atender a todos 

os seus clientes de modo satisfatório. 

Nesse caso, percebe-se que na data da veiculação da propaganda, a 

mesma obedecia aos critérios da legislação vigente, não era nem considerada 

enganosa nem abusiva. 

A jurisprudência estudada é muito interessante na medida em que 

permite a caracterização de propaganda abusiva a posteriori, ou seja, admite que 

na data de sua publicação ela seja considerada uma propaganda livre de vícios, 

mas que ao decorrer do tempo adquira a qualidade de enganosa. 

                                                 
15

 (TJ-RS - Recurso Cível: 71001292127 RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Data 
de Julgamento: 08/05/2007, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 16/05/2007) 
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A qualidade de enganosidade foi atribuída à propaganda em data 

posterior à sua publicação, apenas a partir do momento em que a empresa não 

mais conseguiu honrar a qualidade dos serviços que haviam sido prometidos. 

Isso acontece porque a propaganda, apesar de poder ser estática no 

tempo em relação a sua publicação, é dinâmica em relação à condicionação de 

seus efeitos. 

Ou seja, se a propaganda veicula um serviço cuja duração de 

fornecimento seja de doze meses, e por onze meses a empresa que veiculou a 

propaganda consegue honrar com aquilo que foi prometido, mas, ao décimo 

segundo mês, por circunstâncias diferentes daquelas que caracterizam caso 

fortuito ou força maior, não conseguir honrar com aquilo que foi prometido na 

época da propaganda, ao décimo segundo mês aquela propaganda, a qual fora 

veiculada há quase um ano, irá adquirir a qualidade de enganosa, e poderão 

eventuais consumidores que se sentirem lesados virem a juízo para reclamar 

reparação por eventuais danos sofridos. 

Essa situação decorre do fato de que a propaganda não é um mero 

atrativo de consumidores para gerar lucro por parte das empresas, mas 

instrumento caracterizante de relação jurídica que vincula as partes àquilo que foi 

inicialmente proposto. 

O consumidor, nesses casos, não tem na propaganda apenas um 

incentivo para virar cliente, mas instrumento garantidor de condições contratuais. 

Até porque se as condições diversas fossem, poderia ele optar por não negociar. 

E o cliente, ao contratar com a empresa, permanece cliente porquanto 

perdurar a relação de consumo existente entre ele e a empresa, e, por 

consequência, porquanto durar essa relação, vinculados estarão os termos 

propostos inicialmente pela propaganda. 
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No entanto, muitas vezes essa relação de consumo pode vir a ter prazo 

superior ao estabelecido pelo Código Civil para a prescrição de exigibilidade de 

direitos, conforme artigo:  

Art. 206. Prescreve: 
 
§ 1o Em um ano: 
 
I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres 
destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o 
pagamento da hospedagem ou dos alimentos; 
 
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra 
aquele, contado o prazo: 
 
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, 
da data em que é citado para responder à ação de indenização 
proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, 
com a anuência do segurador; 
 
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da 
pretensão; 
 
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários 
judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, 
custas e honorários; 
 
IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que 
entraram para a formação do capital de sociedade anônima, 
contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo; 
 
V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou 
acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata 
de encerramento da liquidação da sociedade. 
 
§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações 
alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
 
§ 3o Em três anos: 
 
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; 
 
II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas 
temporárias ou vitalícias; 
 
III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer 
prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um 
ano, com capitalização ou sem ela; 
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IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 
 
V - a pretensão de reparação civil; 
 
VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos 
de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a 
distribuição; 
 
VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por 
violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: 
 
a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da 
sociedade anônima; 
 
b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos 
sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha 
sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva 
tomar conhecimento; 
 
c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior 
à violação; 
 
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a 
contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; 
 
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro 
prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 
obrigatório. 
 
§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da 
data da aprovação das contas. 
 
§ 5o Em cinco anos: 
 
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular; 
 
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 
judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado 
o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos 
contratos ou mandato; 
 
III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que 
despendeu em juízo. 
 

Em uma situação hipotética onde uma relação de consumo, esta 

vinculada por propaganda inicialmente publicada, tem duração superior ao prazo 

prescricional aplicável, poderá surgir uma dúvida: se a relação de consumo 

passar a sofrer mudanças onde a empresa fornecedora do serviço não mais 
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consegue honrar aquilo que foi estabelecido inicialmente pela propaganda 

veiculada, isso gera ou não a característica de propaganda enganosa, e, por 

consequência, o dever de indenizar? 

Partindo da premissa que a propaganda a estática no tempo, não 

haveria a possibilidade de que a mesma adquirisse a qualidade de enganosidade 

a partir do prazo prescricional, e, por consequência, a partir dessa data, a relação 

entre o consumidor e o fornecedor não mais estaria vinculada pela propaganda. 

É mais adequado, dentro da visão protecionista ao consumidor que se 

encontra no Código de Defesa do Consumidor, que a visão correta seja outra, a 

de que, enquanto existir relação de consumo iniciada por uma propaganda, essa 

propaganda estará vinculada. Dentro dessa visão em que a propaganda não é 

estática no tempo, mas sim dinâmica, não há que se falar em prescrição, pois a 

mesma só irá começar a contar a partir do momento em que a relação de 

consumo que estava vinculada vier ao fim. 

3.2.3 - Terceira jurisprudência na qual se reconhece a 
caracterização de propaganda enganosa 

 

A terceira jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal considerou 

válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, temos uma 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a que 

segue: 

TELEFONIA. QUEDA DE SINAL. CALL CENTER INEFICIENTE. 
O RECLAMANTE RELATA QUE É CLIENTE DA OPERADORA 
RECLAMADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. ADUZ QUE DESDE 
JANEIRO/2011 VEM SOFRENDO COM A FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSUBSTANCIADAS, EM 
SÍNTESE, POR QUEDA DAS LIGAÇÕES, LIGAÇÕES 
CORTADAS, LIGAÇÕES NÃO COMPLETADAS COM 
INFORMAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE, FALHAS AO 
ENCAMINHAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO, NÃO 
FUNCIONAMENTO DA INTERNET, DESCUMPRIMENTO DE 
OFERTA DE SERVIÇO. SUSTENTA QUE NECESSITA DOS 
SERVIÇOS PARA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE 
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CORRETOR DE SEGUROS, QUE EFETUOU VÁRIAS 
RECLAMAÇÕES PORÉM AS FALHAS NÃO FORAM 
SOLUCIONADAS PELA RECLAMADA. PRETENDE A 
RESTITUIÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 50% DE TODAS AS 
FATURAS PAGAS DE JANEIRO/2011 A NOVEMBRO/2013, A 
TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DEFEITOS NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO, BEM COMO CONDENAÇÃO DA RECLAMADA 
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SOBREVEIO SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA 
RECURSAL DO RECLAMANTE QUE PRETENDE A REVERSÃO 
DO JULGADO PARA O FIM DE CONDENAR A RECLAMADA AO 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. 
PRIMEIRAMENTE, VERIFICA-SE QUE PRESENTE CASO É 
UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS AS PARTES 
ENQUADRAM-SE NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E 
FORNECEDOR CONSTANTES NOS ARTIGOS 2º E 3º DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSIM, É 
ASSEGURADO AO CONSUMIDOR A APLICAÇÃO DO 
INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTO 
NO ART. 6º, VIII, DO CDC. NÃO PODE O FORNECEDOR 
ALEGAR SURPRESA QUANTO A ESTE INSTITUTO, ISTO 
PORQUE PREVISTO EXPRESSAMENTE NO DIPLOMA 
CONSUMERISTA, SENDO REGRA DE JULGAMENTO, RAZÃO 
PELA QUAL A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS 
PROBATÓRIO ESTÁ PRESENTE DESDE O AJUIZAMENTO DA 
DEMANDA E NENHUMA DAS PARTES PODE ALEGAR O 
DESCONHECIMENTO QUANTO A SUA EXISTÊNCIA, AINDA 
MAIS QUANDO SE TRATA DE EMPRESA DE GRANDE PORTE 
ACOSTUMADA COM DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS 
POR SEUS CLIENTES/CONSUMIDORES. HAVENDO A 
INDICAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O SERVIÇO PRESTADO 
APRESENTOU FALHAS, INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA 
DEMONSTRAR A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS. ENTRETANTO, NÃO SE DESINCUMBIU 
SATISFATORIAMENTE, DEIXANDO DE COMPROVAR A 
QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESTÁ 
OCORRENDO A INVERSÃO DE VALORES DENTRO DO 
SISTEMA DE CONSUMO. QUANDO A OPERADORA 
TELEFÔNICA DISPONIBILIZA SEUS SERVIÇOS INFORMANDO 
AOS CONSUMIDORES A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS 
MESMOS E ASSIM NÃO PROCEDE, NÃO É O CONSUMIDOR 
QUEM TEM QUE MUDAR DE OPERADORA, MAS SIM A 
OPERADORA QUEM TEM QUE PRESTAR SEUS SERVIÇOS 
NOS TERMOS QUE PUBLICITA. MESMO SENDO FATO 
PÚBLICO E NOTÓRIO QUE A OPERADORA TIM POSSUI OS 
MENORES PREÇOS DO MERCADO NÃO HÁ QUALQUER 
ANÚNCIO INFORMANDO QUE EM RAZÃO DISSO SEUS 
SERVIÇOS SEJAM INFERIORES ÀS DEMAIS, MUITO PELO 
CONTRÁRIO, ANUNCIA QUE ALÉM DE ILIMITADOS SEUS 
SERVIÇOS SÃO EFICIENTES E CONVIDA OS 
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CONSUMIDORES: ?JUNTE-SE A QUEM MAIS INVESTE NO 
SINAL SEM FRONTEIRAS, VENHA PRA TIM. TIM VOCÊ SEM 
FRONTEIRAS?. NÃO É REGRA DE MERCADO QUE SERVIÇOS 
MAIS CAROS IMPORTAM EM QUALIDADE SUPERIOR, POIS, 
COM EFEITO, VIVEMOS EM UMA SOCIEDADE DE MERCADO 
MARCADA PELA LIVRE CONCORRÊNCIA, NA QUAL AS 
EMPRESAS OFERECEM SEUS SERVIÇOS DA FORMA QUE 
LHES CONVÉM, SENDO ASSIM, DEVEM REALIZAR 
PROPAGANDAS CONDIZENTES COM A SUA OFERTA. A 
RECLAMADA REALIZA PROPAGANDA ENGANOSA E 
ABUSIVA, O QUE É VEDADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, SENÃO VEJAMOS: ?ART. 37. É PROIBIDA 
TODA PUBLICIDADE ENGANOSA OU ABUSIVA. § 1º 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.? MESMO QUE SE 
ALEGUE A IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR A PRESTAÇÃO 
DE UM SERVIÇO 100% EFICIENTE, CABE À FORNECEDORA 
DO SERVIÇO PROCEDER COM A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, 
QUANTO MAIS QUANDO É REMUNERADA INTEGRAMENTE 
POR SERVIÇO NÃO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA E 
CONTÍNUA, OU SEJA, OBTÉM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, 
POIS SE ABSTÉM DE SOLUCIONAR OS MOTIVOS TÉCNICOS 
QUE DÃO ORIGEM ÀS FALHAS. NÃO SE PODE IMPOR AO 
CONSUMIDOR, QUE FOI LESADO, ÔNUS DE REALIZAR A 
TROCA DE OPERADORA, ISTO PORQUE LHE GERARIA 
DESPENDIMENTO DESNECESSÁRIO DE TEMPO E DINHEIRO, 
ALÉM DE BENEFICIAR A EMPRESA QUE NÃO DISPONIBILIZA 
SERVIÇOS EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA A CONTINUAR INFRINGINDO A LEI. ESTA 
PRÁTICA RETIRA DA OPERADORA A OBRIGAÇÃO 
LEGALMENTE LHE IMPOSTA, QUAL SEJA, QUE A OFERTA 
VINCULA O SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 30 DO CDC. 
SENDO O CONSUMIDOR PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DE 
SERVIÇO ESSENCIAL DE COMUNICAÇÃO E VERIFICADA SUA 
PATENTE VULNERABILIDADE PRINCIPALMENTE FRENTE ÀS 
EMPRESAS DE GRANDE PORTE, RESTA EVIDENCIADO O 
DEVER DE INDENIZAR, POIS ULTRAPASSA O MERO 
DISSABOR COTIDIANO, JÁ QUE É INCONCEBÍVEL QUE O 
CONSUMIDOR SEJA PRIVADO POR MESES DA UTILIZAÇÃO 
COMPLETA DOS SERVIÇOS SEM QUE A RECLAMADA TENHA 
TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO 
RESTABELECIMENTO. O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
PELO DANO MORAL DEVE SEMPRE TER O CUIDADO DE NÃO 
PROPORCIONAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO DO AUTOR EM DETRIMENTO DO RÉU, NEM POR 
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OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR. TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA A DUPLA 
FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA, A REPARATÓRIA 
EM FACE DO OFENDIDO E A EDUCATIVA E SANCIONATÓRIA 
QUANTO AO OFENSOR. EM FACE DESSES CRITÉRIOS, 
LEVANDO CONTA AINDA OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ARBITRO O DANO 
MORAL EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA, PARA O 
FIM DE CONDENAR A RECLAMADA, ORA RECORRIDA, AO 
PAGAMENTO DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ACRESCIDOS DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO OS ÍNDICES DO INPC E 
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, NOS TERMOS DO 
ENUNCIADO 12.13 ?A? DAS TRS/PR. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO, SERVINDO A EMENTA COMO VOTO. SENTENÇA 
REFORMADA. EM RAZÃO DO ÊXITO RECURSAL, NÃO HÁ 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE 
SUCUMBÊNCIA. UNÂNIME, COM DETERMINAÇÃO DE 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANATEL, BEM COMO À 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO ESTADO PARANÁ, PARA OS DEVIDOS FINS. (TJPR - 1ª 
Turma Recursal - 0033421-45.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 
Fernando Swain Ganem - - J. 03.06.2015)16 
 

No presente caso, se analisa o caso onde um consumidor da empresa 

de telefonia TIM há mais de dez anos percebe que há quatro anos a qualidade 

dos serviços da empresa diminuiu. 

Informa o autor que suas ligações estavam caindo com frequência, 

quando não, em outros casos, eram cortadas. Também estava sofrendo por suas 

ligações não completarem, sendo que recebia mensagem que os números para 

os quais ligava eram inexistentes.  

Além disso, relatou também que enfrentava falhas para encaminhar e 

receber mensagens de texto, em outros casos, muitas vezes o mesmo não 

conseguia acessar a internet, alegando, por fim, descumprimento de oferta de 

serviço. 

                                                 
16 (TJ-PR - RI: 003342145201381601820 PR 0033421-45.2013.8.16.0182/0 (Acórdão), 
Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, 
Data de Publicação: 11/06/2015) 
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O autor alega também que necessita de seu telefone celular para o 

regular exercício da sua profissão, e que, angustiado com a situação que estava 

enfrentando, por diversas vezes efetuou reclamações junto à empresa. 

Entretanto, informa que suas reclamações não foram ouvidas. 

Reclamou o autor danos morais, os quais foram negados em primeiro 

grau, em sentença da qual o autor recorreu. 

Em segundo grau foi reconhecido que diante da inversão do ônus da 

prova caracterizado pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa não 

conseguiu comprovar a excelência dos serviços prestados. 

Segundo o relator, diante da baixa qualidade dos serviços prestados, 

obrigar o consumidor a buscar serviço melhor em outro lugar seria inversão dos 

valores estabelecidos. Não caberia portanto ao consumidor trocar de operadora, 

mas sim à operadora que fornecesse seus serviços à altura do padrão que expõe 

em publicidade. 

O relator Fernando Swain Ganem expõe que, mesmo sendo fato 

público e notório que a operadora TIM pratica os menores preços do mercado, 

não há qualquer anúncio informando que em razão disso seus serviços sejam 

inferiores aos das demais prestadoras. 

Ao contrário disso, o relator expõe que a empresa TIM informa que 

além de ilimitados, seus serviços são eficientes, e convida os consumidores a se 

juntarem a quem mais investe em um sinal sem fronteiras, informando que a TIM 

é “você sem fronteiras”. 

Ao se deparar com a discordância entre aquilo que foi veiculado pela 

empresa de telefonia e aquilo que o consumidor alegava receber, a enganosidade 

da propaganda foi configurada no segundo grau. 
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Percebe-se nesta jurisprudência o oposto da situação encontrada na 

situação anterior: enquanto lá existia uma propaganda lícita, a qual veio a adquirir 

a característica de abusividade a partir do momento que a empresa Claro não 

mais conseguiu fornecer aquilo que havia prometido, neste caso a relação de 

consumo existia antes da veiculação da propaganda, e, devido às circunstâncias 

do caso, uma propaganda que foi veiculada após o início da relação contratual 

entre as partes não estava sendo honrada pela empresa TIM, dando razão à 

reclamação feita pela parte autora. 

Isso ocorre porque, como exposto, a propaganda vincula a prestação 

de serviço. Mesmo que a relação entre as partes seja anterior à data da 

veiculação da propaganda, deve-se entender que a propaganda também tem o 

potencial de angariar consumidores que já são clientes da empresa. 

Essa possibilidade existe devido ao fato de que essas relações 

comerciais se dão em uma sociedade de livre mercado, onde a concorrência 

existe e há a possibilidade que os clientes de uma empresa possam ser atraídos 

pelos serviços de outras empresas. 

De tal forma, a propaganda que visa promover um produto não tem 

efeito apenas de captar novos clientes, mas também de fidelizar aqueles que, de 

outro modo, poderiam escolher contratar com outra empresa. 

Confirma essa possibilidade, o fato de que uma empresa que já possui 

base de clientes não é obrigada a veicular propaganda oferecendo condições 

mais vantajosas. Portanto, faz parte da teoria do risco do negócio a ideia que se 

uma propaganda está sendo veiculada oferecendo condições mais vantajosas aos 

consumidores, é porque calculou que os lucros auferidos com essas novas 

condições é superior ao prejuízo, devendo responder por possíveis danos dessa 

atividade advindos. 

Também é extraido dessa jurisprudência que a empresa fornecedora 

de serviço de telefonia móvel tem a responsabilidade de informar em sua 
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propaganda qualidade de serviço condizente com sua infraestrutura, sob pena de 

ter de indenizar seus consumidores caso a qualidade fornecida não consiga 

condizer com aquilo que foi anunciado. 

3.2.4 - Quarta jurisprudência na qual se reconhece a 
caracterização de propaganda enganosa 

 

A quarta jurisprudência a ser estudada, na qual o tribunal considerou 

válida a caracterização da propaganda enganosa ao caso concreto, temos uma 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja 

ementa é a que segue: 

TRECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NET COMBO. ANÚNCIO 
DE PLANO QUE COMPORTAVA DOIS DISPOSITIVOS 
GRATUÍTOS, QUE RESTARAM INDISPONÍVEIS APÓS A 
AQUISIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. 
DEVER DE INDENIZAR. ART. 37 DO CDC. SENTENÇA 
REFORMADA A FIM DE CONDENAR A REQUERIDA AO 
PAGAMENTO DE DANO MORAL. Deve a requerida arcar com 
indenização a título de danos extrapatrimoniais ao passo que 
restou comprovada a prática de propaganda enganosa. O autor 
adquiriu os serviços da empresa ré, dos quais, de um total de 
cinco, dois seriam gratuitos, conforme anúncio acostado aos 
autos. No entanto, após a impossibilidade do uso, fora informado 
pela requerida que seria necessário pagar uma taxa extra para 
usufruir de tais dispositivos. Inconteste a prática ilícita da 
empresa, portanto, a indenização por danos morais é medida que 
se impõe. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71005135371, 
Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014).17 

 

O presente julgado trata de um caso em que a empresa fornecia um 
“combo”18, onde um dos serviços prestados era o de telefonia, sendo que a 

                                                 
17 (TJ-RS - Recurso Cível: 71005135371 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de 
Julgamento: 11/12/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 12/12/2014) 
18 “Combo é uma modalidade de venda na qual uma empresa oferece um pacote fechado 
contendo vários serviços diferentes, cujo valor costuma ser inferior ao que seria cobrado 
caso cada uma das unidades fosse contratada separadamente. Tal prática visa o lucro 
através da venda em quantidade. Embora o lucro individual de cada serviço seja menor, o 
consumidor acaba contratando mais produtos, e o lucro final acaba aumentando. Um 
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empresa garantia que dois dos produtos que integravam o combo seriam 
entregues ao consumidor gratuitamente. 

Ocorre que, no momento da instalação, o autor da ação fora 
surpreendido ao descobrir que os serviços que haviam sido veiculados como 
gratuitos não compreendiam o seu pacote. Caso o consumidor quisesse obtê-los, 
teria que obter um pacote superior, tendo que, para isso, pagar um valor superior 
àquele que havia contratado. 

O relator aponta que, conforme documento juntado ao processo pelo 
autor, a pratica da propaganda enganosa fora configurada. 

Em seu voto, o relator Roberto Arriada Lorea condena a propaganda 
enganosa da seguinte forma: 

Há de se convir que esta prática seja ilícita e fere a honra do 
consumidor, que contrata um serviço, paga por ele, mas quando 
pretende usá-lo é surpreendido com a indisponibilidade deste. 
Atos assim são desrespeitosos e causam dano à dignidade da 
pessoa. 

 

A presente jurisprudência confirma a vinculação que a propaganda tem 
sobre os serviços prestados, devendo esses estarem de acordo com os termos 
que foram utilizados para captar o cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
exemplo clássico de combo é a veiculação de pacote fechado contendo TV por 
assinatura, Internet, telefonia fixa e móvel da mesma empresa. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou demonstrar, a partir de uma abordagem 
teórica inicial, e, posteriormente, a partir de um estudo sobre como o tema da 
propaganda enganosa na telefonia móvel é aplicado na prática pelos tribunais, 
através de análise de jurisprudência. 

A telefonia móvel hoje se difundiu de tal maneira, que seu impacto na 
sociedade não pode mais ser comparado com aquele do final do século passado. 
Tal serviço se tornou essencial na sociedade atual, sendo usufruido por pessoas 
de todas as faixas etárias e condições econômicas, seja para lazer, comunicação 
ou para trabalho. 

De tal forma, se no final do século passado pouco poderia ser 
entendido como o impacto de uma propaganda enganosa nesse setor, tendo em 
vista a relevância social, cultural e econômica desse serviço nos dias de hoje, 
tratar da propaganda enganosa na telefonia móvel nos dias de hoje demanda 
muito mais consideração. 

Conforme análise de jurisprudências, em muitos casos o consumidor 
acredita ter direito ao ressarcimento de danos causados por pretensa alegação de 
propaganda enganosa, no entanto, na prática os tribunais não têm reconhecido a 
caracterização desse tipo de conduta por parte das empresas de telefonia móvel 
nacionais. 

Esses são, em sua grande maioria, casos em que os consumidores 
não leram o contrato, onde estavam estipuladas condições que, a priori, não se 
mostravam disponíveis. 

É justamente nesse ponto que surge um grande dilema: se por um lado 
os tribunais não reconhecem a propaganda enganosa nos casos em que a 
empresa fornecedora de serviços divulgava os termos de sua promoção em 
contrato, por outro lado, situação que se demonstra frequente na sociedade atual 
é o fato de que parte dos consumidores não lê os contratos que assina. 

Amplamente aceito é o fato de que tal conduta desmerece aprovação. 
Não é prudente que uma pessoa não leia um contrato onde os termos que irão 
reger sua relação comercial com outra parte estão inseridos. Da mesma forma, 
não pode ser aceito que tal conduta sirva para eximir o consumidor de arcar com 
as responsabilidades e termos que ali estavam postos, afinal de contas, ninguém 
poderá se valer da própria torpeza. 

Se por um lado temos um consumidor que muitas vezes não lê os 
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contratos que assina, por outro lado temos empresas de telefonia móvel que 
conhecem tal característica do consumidor brasileiro. São empresas que, em 
propaganda para angariar novos clientes, expõe de maneira chamativa e fácil de 
entender todos os benefícios que tem a oferecer a seus clientes, mas que, no 
entanto, divulga as condições de suas ofertas relativas a limites e restrições no 
meio de contrato extenso que não é de acesso tão facilitado. E, enquanto todos 
os potenciais consumidores que foram alvos da publicidade da empresa recebem 
a informação que lhe é conveniente, poucos serão os que irão atrás do contrato 
para ver os detalhes e restrição da oferta. 

Enquanto é assistido mérito aos tribunais por desconsiderarem 
enganosa a propaganda nos casos em que existem condições restritivas 
disponíveis para acesso do consumidor em contrato, o qual está acessível ao 
cliente e se presume que deveria ser lido, tais decisões acabam por não 
contemplar esse outro lado recém exposto, onde, embora lícita a propaganda 
dentro dos termos legais, pode-se perceber uma certa malícia dessas empresas 
em facilitar certas informações em detrimentos de outro. Malícia essa que pode 
ser considerada saudável dentro de um certo nível, em uma sociedade de livre 
mercado como a brasileira. 

A solução para tais casos, então, certamente não deverá ser jurídica. 
Enquanto o poder judiciário trás a solução para grande parte dos problemas que 
surgem na sociedade brasileira, por óbvio que não é, e nem deve vir a ser, o 
único meio para a resolução de conflitos. O mais simples e efetivo método para 
resolver a situação exposta deve ser a conscientização, em todos os níveis 
sociais, da importância da leitura de um contrato antes de assiná-lo, entendendo 
que, não sendo abusivas as cláusulas ali contidas, elas vincularão a relação 
existente entre as partes. 

Tal solução certamente teria efeitos para além da temática do presente 
trabalho, uma vez que tal conscientização traria benefícios a todas as áreas do 
viver do cidadão. 

Sobre os casos em que a jurisprudência caracterizou a propaganda 
enganosa, interessante foi analisar a dinamicidade temporal para a declaração da 
mesma, e de seus efeitos. 

Conforme estudado, a propaganda veiculada após o início da relação 
contratual entre consumidor e fornecedor, tem poder de vincular a relação que já 
existia. 

O caso estudado caracterizou essa possibilidade em propaganda que 
falava sobre a qualidade de serviço da operadora TIM. De tal forma, é passível de 
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reflexão se isto também se aplica a propagandas que sejam especificamente para 
novos consumidores.  

Meu entendimento é que não. Enquanto uma propaganda que promove 
a qualidade de serviços de uma operadora tem tanto a função de captar novos 
clientes quanto convencer os atuais a permanecerem no serviço, portanto válida 
para ambos, uma propaganda que dê condições melhores para novos clientes 
não possui a intenção de manter os que já são clientes da operadora, portanto, 
não há a vinculação. 

Interessante também foi observar a jurisprudência relativa à 
propaganda de natal da Claro. A propaganda, na data da sua publicação, estava 
livre de vícios, no entanto foi considerada enganosa assim que a empresa não 
mais conseguiu entregar a seus clientes padrão de qualidade conforme o 
veiculado. 

A propaganda enganosa, na prática, tem sido aplicada sob o viés 
protecionista que se encontra no Código de Defesa do Consumidor, garantindo 
que o cliente de um serviço tenha qualidade mínima de usufruto de seu serviço 
conforme aquilo que havia sido inicialmente prometido. 

O consumidor é o elo mais frágil da relação de consumo, e portanto 
deve ter garantias que possam equipará-lo ao poder econômico das grandes 
empresas de telefonia móvel, sendo neste sentido, a aplicação da propaganda 
enganosa na prática mais um meio de defesa do consumidor. 
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