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“Para a maioria dos homens, a consciência é uma 

antecipação da opinião dos outros”  

(H. Taylor)  



RESUMO 

 

 

O presente estudo visa responder à questão: os influenciadores digitais têm 
responsabilidade pelos danos sociais causados em razão do produto influenciado? A 
relevância desse projeto se dá pelo fato de que, com as redes sociais, surgiu uma 
nova modalidade de promoção da marca, os influenciadores digitais. Eles 
caracterizam-se como empresa, que têm como atividade principal a produção de 
conteúdo, participando ativamente na formação de opinião dos seus seguidores. O 
que se pretende é analisar sua responsabilidade por induzir a compra de produtos, 
por meio de propagandas ilícitas. Demonstrar-se-á a relação de confiança que o 
influenciado tem nos influenciadores. Explicar-se-á a criação de um dano social, sua 
necessidade de indenização e qual a sua destinação, criada a partir da publicação de 
conteúdos que induzem a erro o consumidor. Por fim, será feita uma conclusão 
expondo a minha opinião sobre todo o estudo abordado.  
 
Palavras-chave: Influenciador digital. Formador de opinião. Responsabilidade. Dano 
social. Dano difuso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to answer the question: are digital influencers responsible for the social 
damage caused, due to the product influenced? The relevance of this project is due to 
the fact that, with social networks, a new type of brand promotion has emerged, digital 
influencers. They are characterized as a company, whose main activity is the 
production of content, actively participating in forming the opinion of its followers. What 
is intended is to analyze your responsibility for inducing the purchase of products, 
through illicit advertisements. The relationship of trust that the influential person has 
with the influencers will be demonstrated. It will be explained the creation of a social 
damage, its need for indemnity and its destination, created from the publication of 
contents that induce the consumer to error. Finally, a conclusion will be made stating 
my opinion on the entire study covered.  

 
Keywords: Digital influencer. Opinion leaser. Responsibility. Social damage. Diffusee 

damange. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o filósofo Zygmunt Bauman1: 

 

Não se pode escapar do consumo: faz parte do seu metabolismo! O problema 
não é consumir; é o desejo insaciável de continuar consumindo. As relações 
humanas são sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo 
possível de coisas. 

 

Isto é o consumismo, que é parte da estrutura social existente e vem 

expandindo-se para todas as classes sociais. Hoje, a vida é uma estratégia existencial 

consumista2, as pessoas dependem de bens materiais para se inserirem no ambiente 

capitalista, a fim de impressionarem seus parceiros, empregadores e etc.  

Essa realidade contemporânea foi o resultado da evolução de novos meios de 

compra, como os sistemas de crédito, além da publicidade dos produtos disponíveis 

no mercado, difundindo o desejo de consumir. Já com as telecomunicações, a partir 

da década de 1970, houve a democratização do acesso à rede mundial de 

computadores, “inicialmente desenvolvida para uso militar e posteriormente servindo 

ao meio acadêmico e científico”3, tornando, assim, a internet um meio comercial a 

partir do início da década de 1990. 

Hoje em dia o consumidor não encontra obstáculos para a compra, ele pode 

realizar por meio digital, a qualquer horário e sem a necessidade de se deslocar. 

Somado a isso, existem aplicativos e técnicas de inteligência artificial que realizam um 

comparativo de preços e interesses do consumidor, permitindo a “compra inteligente”. 

Visto que a internet facilitou o acesso dos consumidos não só para efetuar a 

compra, mas também saber qual o melhor local para efetuar, as empresas se viram 

pressionadas a participar desse universo consumerista, buscando novas fontes de 

divulgação de seus produtos. Nessa perspectiva, surgem os influenciadores digitais, 

                                            
1  RINALDI, Roberta. 10 Citações do filósofo Zygmunt Bauman para usar na redação. Imagine 
Redação, Belo Horizonte, MG, 10 out. 2017. Disponível em: <https://blog.imaginie.com.br/10-citacoes-
do-filosofo-zygmunt-bauman-para-usar-na-redacao/> Acesso em: 17 set. 2020 
2 BARROS, Rodrigo José Fernandes; GUTEMBERG, Alisson. Sociedade de Consumo em Zygmunt 
Bauman e Guilles Lipovetsky. Cadernos Zygmunt Bauman, vol. 8, nº 17, 2018. Disponível em: 
<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman/article/viewFile/8428/5694> Acesso em: 
05 set. 2020.  
3 GOMES, Erika Cirqueira; GOMES, Evandro Ferreira. O papel dos Influenciadores Digitais no 
relacionamento entre Marcas e Millebbials na Era Pós-Digital. Intercom, Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste. Fortaleza, CE, 01 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0751-1.pdf>. Acesso em: 05 
ago. 2020. 

https://blog.imaginie.com.br/10-citacoes-do-filosofo-zygmunt-bauman-para-usar-na-redacao/
https://blog.imaginie.com.br/10-citacoes-do-filosofo-zygmunt-bauman-para-usar-na-redacao/
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman/article/viewFile/8428/5694
https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0751-1.pdf
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cuja função é “influenciar a opinião de outros indivíduos, através de publicações em 

texto ou vídeo online e, que são seguidos por um determinado público”4. 

Na verdade, o influenciador digital é uma empresa que se utiliza de redes 

sociais como o Instagram, Facebook e Youtube, para divulgar seus conteúdos, que 

constituem, genericamente, a exposição da vida pessoal. Consequentemente, cria-se 

um vínculo como o seguidor, produzindo grande influência no seu estilo de vida. Nesse 

sentido a Revista Jurídica Cesumar5 dispôs: 

 

Os influenciadores digitais são grandes formadores de opinião, sendo 
capazes de modificar comportamentos e mentalidade de seus seguidores, 
visto que em razão da exposição de seus estilos de vida, experiências, 
gostos, preferências e, principalmente, da interação social acabam 
conquistando a confiança dos usuários ora consumidores (conhecidos como 
seguidores). 

 

Assim, as empresas passaram a contratar os influenciadores para divulgarem 

os seus produtos e marcas. Muitas vezes, a propaganda é feita, de modo que pareça 

que tal mercadoria é de uso diário do digital influencer, conquistando a confiança 

dos influenciados.  

Ocorre que, nem sempre esses produtos condizem com a propaganda feita 

pelo influenciador, podendo até causar danos a sociedade, por exemplo, um 

cosmético que dá um efeito colateral generalizado e prejudicial, ou uma descrição 

exagerada do produto que não condiz com a realidade e produz uma concorrência 

desleal.  

Diante desse cenário, o problema está se os influenciadores digitais têm 

responsabilidade por eventual dano social, em razão da sua relação de proximidade 

com o consumidor, a confiança que passa; e sua condição de empresa. 

Para conduzir essa reflexão, foram adotadas pesquisas bibliográficas e 

exploratórias; documental; análise de leis, artigos e jurisprudência; estudo de casos 

concretos. Também serão realizadas entrevistas e posterior análise dos dados. 

                                            
4 ALVES, Lauren Juliê L F T. Responsabilidade dos Influencers Digitais. Revista JusBrasil, 2019. 
Disponível em: <https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-
influencers-
digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20
serviços>. Acesso em: 01 set. 2020. 
5  GASPARTTO, Ana Paula Gilio; FREITAS, Cintia Obladen de Almeida; EFING, Antônio Carlos. 
Responsabilidade Civil dos Influenciadores Digitais. Revista Jurídica Cesumar, v. 19, nº 1, jan./abr. 
2019p. 65-87. DOI: 10.17765/2176-9184.2019v19n1p65-87. Disponível em: 
<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6493/3396>. Acesso em: 03 
set. 2020. 

https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6493/3396
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Dessa forma observa-se a importância de um estudo aprofundado sobre a 

responsabilidade dos influenciadores digitais em razão de indicação de produtos e 

serviços.  
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2. DO INFLUENCIADOR DIGITAL 

 

2.1 HISTÓRIA. 

 

A figura do influenciador digital é o resultado da evolução do consumo, em 

conjunto com a publicidade. 

Consoante os filósofos Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman, a realidade 

contemporânea está voltada para o hiperconsumo, desencadeada por uma 

modernidade liquida. O consumo deixou de ser para a subsistência ou para conferir 

conforto e qualidade de vida e se tornou um status, isto é, associou-se a imagem de 

pessoas bem-sucedidas e felizes àquelas que adquirem coisas como, casas grandes, 

lugares caros e roupas de marca.  

Na sociedade do hiperconsumo, para conseguir um emprego, o indivíduo 

precisa ter atrativos reconhecidos pelos empregadores; para ter um relacionamento 

amoroso, precisa ter atributos interessantes ao parceiro; para ser bem-visto e ganhar 

notoriedade, precisa das ferramentas que só o mercado pode oferecer6. Segundo 

Bauman “numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem 

que ser um consumidor por vocação (...)”7. 

A disseminação dessa ideia foi facilidade pela publicidade. As propagandas 

trabalham com o perfil psicológico do consumidor, explorando seus sonhos nos 

anúncios e seduzindo os para adquirir o produto. Dessa forma, utilizam de elementos 

fantasiosos e celebridades para atingirem tal finalidade. Inicialmente, quando a 

televisão não existia, os panfletos e jornais eram os meios mais comuns de instigar o 

leitor a consumir. Na sequência, fora os rádios com os jingles. Somente em 1950, no 

Brasil, chega as televisões, unindo o som e a imagem, aproximando o consumidor.  

Ocorre que com o advento dos sistemas de créditos e a democratização do 

acesso a redes de computadores em 1970, tornando a internet um meio comercial, a 

partir do início da década de 1990, a forma de adquirir produtos se tornou mais fácil. 

Isso porque o consumidor pode realizar uma compra por meio digital a qualquer 

horário e sem a necessidade de se deslocar. 

Consequentemente, as compras online e a concorrência dos mercados 

ampliaram. Foi em meados de 1998 que surgiu a “compra inteligente”, aplicativos e 

                                            
6 BARROS, loc. cit. 
7 Ibidem. 
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técnicas de inteligência artificial que realizam um comparativo de preços e de 

interesses do consumidor. 

No início da década de 2000, surgiram as mídias sociais, segundo a revista 

Brasileira de Marketing, escrita por Souza Menegatti, Maicon; Ribeiro, Ivano; Roger 

Meneghatti, Marcelo; Ribeiro Serra, Fernando Antonio, cujo tema é “Decisão de 

Compras pela Internet uma Análise a Partir do Tempo de Utilização de Mídias Sociais 

e da Interatividade com a Marca”8: 

 

As comunidades virtuais permitem o compartilhamento de informações entre 
os usuários, tais como opiniões, conhecimentos e experiências. O 
compartilhamento destes conteúdos gera uma rede de interações entre os 
indivíduos, e, apesar de sua natureza informal, os efeitos destas interações 
podem ser percebidos em outras esferas, como a relação dos indivíduos com 
o Estado, com outras instituições e sociedade. 

 

Assim as mídias sociais são uma poderosa fonte de informação e comunicação, 

de estremo alcance.  

Dentro dessa realidade surge o digital influencer. 

 

2.2 CONCEITO DE INFLUENCIADOR DIGITAL. 

 

O influenciador digital consiste em um usuário de mídias sociais, que se 

apropria delas como seu trabalho, disponibilizando conteúdos diferenciados, 

normalmente votados ao seu estilo de vida. 

Nesse sentido Ana Paula Gilio Gasparatto, Cinthia Obladen de Almendra 

Freitas e Antônio Carlos Efi9 na Revista Jurídica Cezumar, no texto “Responsabilidade 

Civil dos Influenciadores Digitais”, estabelecem que os influenciadores digitais: 

 

São pessoas que se destacam na internet, seja por meio de blogs, redes 
sociais ou de plataformas de distribuição digital de vídeos (exemplo: 
YouTube), e que possuem know–how na arte de angariar seguidores.Os 
influenciadores digitais são grandes formadores de opinião, sendocapazes 
de modificar comportamentos e mentalidade de seus seguidores, visto que 
em razão da exposição de seus estilos de vida, experiências, gostos, 
preferências e, principalmente, da interação social 

                                            
8 MENEGATTI, Maicon Souza; RIBEIRO, Ivano; MENEGHATTI, Marcelo Roger; SERRA, Fernando 
Antônio Ribeiro. Decisão de compras pela Internet: uma análise a partir do tempo de utilização de 
mídias sociais e da interatividade com a marca. Revista Brasileira de Marketing, [s.l], v. 16, nº 1º, jan. 
2017. DOI: 10.5585/remark.v16i1.3353. Disponível em: 
<https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12165>. Acesso em: 29 mar. 2021. 
9 GASPARTTO; FREITAS; EFING, loc. cit. 

https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12165
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A autora Kelley Cotter 10 explica que o digital influencer é uma micro-

celebridade com grande número de seguidores, valendo-se deste algoritmo para 

fechar contratos com empresas e receber recursos financeiros, bem como aumenta 

os followers. 

Acontece que, a maioria das redes sociais, como Instagram, Facebook, entre 

outros, possui uma tecnologia que reconhece as imagens dentro da plataforma. 

Assim, se uma pessoa “curte” muitas fotos ou vídeos de uma mesma categoria, a 

ferramenta intende que o usuário gosta desse conteúdo e continuará a enviar. Por 

exemplo, ficar muito tempo olhando uma foto de um amigo específico no Instagram 

ou curtir sempre as fotos dele, faz com que a rede social perceba que há interesse 

naquele perfil e vai sempre te mandar os posts dele, excluindo os perfis considerados 

não relevantes pelo Instagram.  

Os Influenciador estudam esse sistema de algoritmo, a fim de ganhar maior 

visibilidade de seus conteúdos e, consequentemente, atrair as marcas. Seu marketing 

“gira em torno da ideia de que influenciadores podem impactar as crenças e práticas 

de seus seguidores, desde que possam cativar e manter sua atenção”11. 

A fim de melhor esclarecer o conceito de influenciador digital, confira a tabela 

inserida em anexo com as definições de diversos autores, retirado do texto “O 

processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada –um estudo dos 

influenciadores digitais no Instagram, em Portugal, Ana Filipa Ribeiro Couto, 

Dissertação Mestrado em Gestão Comercial”12: 

Sobre o mesmo tema, Eduardo Aranha Ferreira 13  estabelece que o 

influenciador digital exerce influência sobre os comportamentos, opiniões e valores 

dos seguidores, os quais não são compostos somente de amigos e familiares, como 

                                            
10  COTTER, Kelley. Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate 
influence on Instagram. New media & Society, College of Communication Arts & Sciences, Department 
of Media & Information, Michigan State University, USA. v. 21, 2019. DOI: 10.1177/1461444818815684. 
Disponível em: <https://kelleycotter.com/wp-content/uploads/2020/02/NMS_visibilitygame.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2020.  
11 Ibidem. 
12 COUTO, Ana Filipa Ribeiro. O processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada –
um estudo dos influenciadores digitais no Instagram, em Portugal. 48f. Dissertação (Mestrado em 
Gestação Comercial) - Faculdade de Economia Universidade Porto, 2019. Disponível em: 
<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122334/2/352808.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2020. 
13 FERREIRA, Eduardo Aranha. O papel dos influenciadores digitais no processo de intenção de 
compra dos seguidores. Dissertação (Mestrado. IPL) - Escola Superior de Comunicação Social, 
Lisboa, Portugal, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/9540>. Acesso em: 
21 set. 2020. 

https://kelleycotter.com/wp-content/uploads/2020/02/NMS_visibilitygame.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122334/2/352808.pdf
https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/9540
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acontece nos casos de usuários comuns de redes sociais. Ele atinge uma diversidade 

de pessoas, que sentem ter uma proximidade para com o seguido, embora este nunca 

tenha conhecido os efetivamente.  

Certamente, o digital influencer possui grande impacto nas mídias sociais, 

consegue apreender uma grande quantidade de interessados nos seus conteúdos. 

Assim, quanto mais seguidores conseguir obter, mais a rede social irá divulgar os seus 

posts, por entende-los relevância no universo online/social.  

Normalmente os seus conteúdos são voltados ao seu dia a dia: o que come, as 

roupas que usa, os lugares que frequente, se faz algum exercício físico, etc. Isso cria 

uma relação de proximidade com o público, uma vez que estes conseguem se 

identificar com a rotina ou incorporá-la no seu estilo de vida.  

Sendo assim, tudo que o influenciador digital compartilha produz um impacto 

nos seus seguidores, para alguns em graus superiores a outros, podendo fazer com 

que uma pessoa deixe de comprar um produto para usar o mesmo do influenciador. 

Assim como a doutora em Ciências da Comunicação Issaaf Karhawi 14 

preconiza: 

 

Os influenciadores são aqueles que têm algum poder no processo de decisão 
de compra de um sujeito; poder de colocar discussões em circulação; poder 
de influenciar em decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens 
culturais daqueles que estão em sua rede. (...) 
Um influenciador digital deve a institucionalização de suas expertises aos 
blogueiros. Mesmo que o influenciador em questão nunca tenha tido um blog. 
Mesmo que atue apenas no YouTube ou que tenha só uma conta no 
Instagram. 

 

Nesse sentido, essa relação de proximidade é o fator que diferencia uma 

celebridade de um influenciador digital. Enquanto este “cultiva um senso de 

intimidade, acessibilidade e racionabilidade, que forma a base das relações afetivas 

com os seguidores” 15 , os artistas passam a impressão de um relacionamento 

hierárquico com os seus fãs, isto é, a realidade das celebridades parece tão fantasiosa 

e perfeita, que seria impossível alcança-la, dificultado assemelhar as experiências 

vividas.  

                                            
14 KARHAWI, Issaaf. Crises geradas por influenciadores digitais: propostas para prevenção e 
gestão de crises. Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de 
Relações Públicas (Abrapcorp), XIII Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e 
de Relações Públicas, São Paulo, SP- 06, 09 jun. 2019. Disponível em: 
<https://abrapcorp.org.br/site/manager/arq/(cod2_22771)IssaafKarhawi_GT6_Abrapcorp2019.pdf>. 
Acesso em: 02 set. 2020.  
15 COTTER, loc. cit. 

https://abrapcorp.org.br/site/manager/arq/(cod2_22771)IssaafKarhawi_GT6_Abrapcorp2019.pdf
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Outrossim, quando falamos de influenciadores digitais, para aqueles que já 

estão a algum tempo no ramo, podemos perceber a existência de expertise e 

organização profissional no desenvolvimento dos seus conteúdos. Nessa perspectiva, 

nota-se que, além deles terem uma equipe para produzir as mídias, como contadores, 

equipe de Market, cameraman, editores e, em alguns casos, roteiristas e uma equipe 

responsável no visual; existe a criação de uma marca, pela qual presam. Dessa forma, 

para a maioria dos influenciadores digitais é nítido a prática de uma atividade 

empresária, conforme o art. 966 do Código Civil16: 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens, ou de 
serviços. 

 

Pois bem, além da organização, como dita anteriormente, há a habitualidade, 

de modo que muitos deles estabelecem os dias da semana que irão postar os seus 

conteúdos; existe o profissionalismo; e há o objeto, com a produção de conteúdo 

voltados ao entretenimento e/ou usado como meio de circulação de informações.  

Nessa ideia Carlos Tristan17 estabelece:  

 

Os chamados influenciadores digitais amadureceram e se assumiram como 
ágeis empreendedores culturais, atuando como empresas de conteúdo, 
produção e mídia. Esse movimento fez com que surgisse uma nova 
organização de trabalho. Hoje essas pessoas trabalham desde a cocriação 
de campanhas, cobertura de eventos e até pesquisas. E com esse 
crescimento cada vez mais constante do mercado de influenciadores é 
preciso entender o que as marcas esperam desses profissionais e também o 
que é necessário para você se diferenciar dos demais. Ou seja, o que 
estamos falando é: se influenciador passa a enxergar seu trabalho como uma 
profissão e não mais como um hobby, fica ainda mais evidente que a marca 
pessoal do influenciador deve se transformar em um modelo de negócio. Ser 
influenciador digital pode (e deve!) ser visto uma atividade empreendedora. 

 

2.3 CONFIANÇA E REPUTAÇÃO  

 

De acordo com Issaaf Karhawi 18: 

 

                                            
16 BRASIL, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406/02, de 10 de janeiro de 2002. Instituiu o Código Civil. 
Diário Oficial da União, Brasília, (DF), 10 de jan. de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm.>. Acesso em: 01 abr. 2021. 
17 TRISTAN, Carlos. Profissão Influenciador digital: o que o mercado deseja? Meio&Mensagem, 18 
out. 2019. Disponível em: < https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2019/10/18/profissao-
influenciador-digital-o-que-o-mercado-deseja.html > Acesso em: 02 set. 2020. 
18 KARHAWI, loc. cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2019/10/18/profissao-influenciador-digital-o-que-o-mercado-deseja.html
https://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2019/10/18/profissao-influenciador-digital-o-que-o-mercado-deseja.html
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A identidade de uma empresa diz respeito a como ela gostaria de ser 
percebida; já a imagem é como ela é, de fato, percebida. Para a autora, falar 
em reputação significa focar em algo mais duradouro, para um reflexo dos 
traços de identidade da empresa. Teixeira, por sua vez, afirma que [...] 
reputação é a consequência da boa imagem, que é construída por meio da 
identidade. É um círculo vicioso no bom sentido: identidade gera imagem, que 
gera reputação. 

 

O digital influencer trabalha com a sua imagem. Ele depende de uma 

reputação bem construída para chamar a atenção do público e ganhar a sua 

confiança, gerando uma conexão com o seguidor. 

Segundo Isabel Ventura19, essa relação se estabelece quando o influenciador 

supri a expectativa de conteúdos de interesse do seguidor. Ademais, como o 

influencer depende de engajamento e os seus expectadores, todo o material 

produzido é pensado neste, para melhor agrada-los, conseguindo compreender os 

seus influenciados.  

Assim, muitas pessoas procuram os influenciadores para ter um maior 

conhecimento do produto ou serviço que pretende consumir, fazendo uma compra 

inteligente. Nesse sentido, Lucas Castro Martins 20 , no texto O engajamento do 

Consumidor e o papel dos influenciadores digitais na divulgação de Marcas: estudo 

de caso em um canal do Youtube, afirma que cerca de 70% dos compradores 

business to business (B2B) usaram as mídias sociais para pesquisar a qualidade e 

confiança do produto, 90% tomaram as suas decisões de compra por “boca a boca” e 

85% dependem de comunidades on-line confiáveis para pesquisar sobre tecnologias 

e negócios. 

Essa pesquisa demonstra que pessoas físicas e jurídicas usam as mídias 

sociais e outros mecanismos on-line para fazer pesquisa de mercado antes de 

comprar a mercadoria, dentre os quais estão os influenciadores digitais, que 

apresentam o que a marca promete e a sua opinião acerca do produto, “um processo 

de engajamento entre marcas, consumidores e influenciadores digitais” .21. 

                                            
19 VENTURA, Isabela. Influenciadores Digitais: entenda quem são, porque ganharem relevância e 
como Usá-los! Digitalks, 04 dez. 2017. Disponível em: <https://digitalks.com.br/artigos/influenciadores-
digitais-entenda-quem-sao-porque-ganharam-relevancia-e-como-usa-los/> Acesso em: 22 set. 2020. 
20 MARTINS, Lucas Castro. O Engajamento do Consumidor e O Papel dos influenciadores digitais 
na divulgação de marcas: estudo de caso em um canal do Youtube. 35f. Monografia (Bacharelado 
em Administração) - Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus 
Formiga, 05 jul. 2018. Disponível 
em:<https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-
LucasCastroMartins.pdf> Acesso em: 14 nov. 2020. 
21 Ibidem. 

https://digitalks.com.br/artigos/influenciadores-digitais-entenda-quem-sao-porque-ganharam-relevancia-e-como-usa-los/
https://digitalks.com.br/artigos/influenciadores-digitais-entenda-quem-sao-porque-ganharam-relevancia-e-como-usa-los/
https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-LucasCastroMartins.pdf
https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-LucasCastroMartins.pdf
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Sob outra ótica, esse vínculo pode ser o resultado do desejo dos seus fãs por 

consumir e vivenciar as mesmas experiências que os seus ídolos22. 

Tal relação pode ser tão intensa que surpreende ambas as partes, como foi o 

caso tratado pela influenciadora Grabriela Priori em uma entrevista feita para ao canal 

no Youtube “Prazer, Karnal” 23 cujo tema tratava-se da responsabilidade do 

influenciador digital:  

 

(..)eu venho dos tribunais. E, assim, na minha atuação no tribunal eu preciso 
pensar bem em me comportar em certos limites. Então eu consigo ter a 
existência do meu jeito. Eu sou uma pessoa mais espalhafatosa expansiva, 
estou sempre fazendo piada, mas quando eu estava dentro do fórum, numa 
sala de audiência, ou em uma sala do tribunal, eu tinha uma resistência um 
pouco mais contida, ênfase direcionada e controlada (...) 
Eu me preocupo com as redes sociais, não só pelo que isso pode causar para 
mim, mas, principalmente, pelo que eu sei (...) quando as pessoas falam para 
você: eu melhorei da depressão te assistindo. Eu recebo muito essas 
mensagens, por exemplo: Nossa, você me ajudou a não ter vergonha de usar 
os meus óculos (...). As pessoas me dizendo que eu as encorajei a usar os 
óculos (...) 
Antes de eu estrear, lembro de acompanhar o trabalho de alguns 
influenciadores que falavam em um tom grosseiro e que engajaram por esse 
comportamento mais visceral (...) a permanência dos seguidores era 
encorajada pelo discurso quem é forte fica, vai embora quem é fraco. 

 

Nesse caso, a apresentadora Grabriela Priori tem um site no Youtube que fala 

sobre política, mas a relação dela com os seus seguidores é tão intensa, que 

reverberou para outras áreas que não era da sua intenção serem atingidas, como o 

fato de ajudar alguém a melhorar da depressão. 

Aproveitando-se dessa relação, as empresas viram uma nova maneira de dar 

publicidade aos seus produtos.  

 

2.4 DO INFLUENCIADOR COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SUA 

RESPONSABILIDADE. 

 

                                            
22 GOMES, Erika Cirqueira; GOMES, Evandro Ferreira. O papel dos Influenciadores Digitais no 
relacionamento entre Marcas e Millebbials na Era Pós-Digital. Intercom, Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste. Fortaleza, CE, 01 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0751-1.pdf>.Acesso em: 05 ago. 
2020. 
23  A responsabilidade do influenciador digital. Palestra de Leandro Karnal e Maria Palma Prioli. 
YouTube. São Paulo, transmitido ao vivo em 27 ago. 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qCGuxhJlOkA&list=LLpV4UClY2OGw_Oo1LCzZ7Fg&index=8>.
Acesso em: 26 set. 2020. 

https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-0751-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qCGuxhJlOkA&list=LLpV4UClY2OGw_Oo1LCzZ7Fg&index=8
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Comumente os influenciadores digitais são pagos para fazer propaganda de 

produtos de diferentes empresas. 

O influenciador, valendo-se da relação de proximidade com os seus 

seguidores, apresenta o produto com a conotação de que ele faz parte da sua vida 

cotidiana. Ele transmite a ideia de que usa tal mercadoria com frequência e fala das 

qualidades.  

Dessa forma, consegue transformar um produto supérfluo em imprescindível 

para o seu público. Verdadeiros formadores de opinião. 

Consoante Lauren Juliê L F T Alves24: 

 

Influencer digital é prestar o serviço de divulgação para que chegue aos seus 
seguidores sua vida, o que usa de roupa, de produtos, o que come, o que 
bebe, os lugares que frequenta, tudo de forma a demonstrar que se trata de 
uma publicidade confiável, agradável, de qualidade e, em contrapartida, 
receber uma remuneração por isso, seja por dinheiro, por permuta ou outras 
formas combinadas. 

 

Sobre o tema, Lucas Castro Martins25, explica que:  

 

Muitas vezes, a influência exercida por esses influenciadores digitais 
acontece por participação em rede, convergência midiática e, principalmente, 
pela interação e proximidade provocada por eles e seu público. 

 

Segundo Sudha M. and Sheena k. 26, o influenciador pode fazer a propaganda 

de produtos (marketing) de duas maneiras, a primeira é o marketing de influenciador 

conquistado (earned influencer marketing), o qual decorre do uso de produtos, não 

pagos, para o crescimento do próprio formador de opinião, já que, como disse 

anteriormente, normalmente os seus conteúdos são voltados ao seu dia a dia. Dessa 

forma, as marcar conseguem explorar essa relação de confiança e contratar os 

                                            
24 ALVES, Lauren Juliê L F T. Responsabilidade dos Influencers Digitais. Revista JusBrasil, 2019. 
Disponível em: <https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-
influencers-
digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20
serviços>. Acesso em: 01 set. 2020. 
25 MARTINS, Lucas Castro. O Engajamento do Consumidor e O Papel dos influenciadores digitais 
na divulgação de marcas: estudo de caso em um canal do Youtube. 35f. Monografia (Bacharelado 
em Administração) - Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus 
Formiga, 05 jul. 2018. Disponível 
em:<https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-
LucasCastroMartins.pdf> Acesso em: 14 nov. 2020. 
26 M, Sudha; K, Sheena. Impacto f Influencers in Consumer Decision Process: The Fashion Industry. A 
Quarterly Journal, SCMS Journal of Indian Management, July/September, 2017. Disponível em: 
<https://www.scms.edu.in/uploads/journal/articles/article_12.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2020. 

https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://laurenfernandes.jusbrasil.com.br/artigos/750326734/responsabilidades-dos-influencers-digitais#:~:text=O%20influencer%20não%20fica%20sujeito,para%20divulgar%20produtos%20ou%20serviços
https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-LucasCastroMartins.pdf
https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/TCCs_e_Artigos/TCC-LucasCastroMartins.pdf
https://www.scms.edu.in/uploads/journal/articles/article_12.pdf
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influenciadores para mencionarem as suas marcas, as autoras chamam de marketing 

de influenciador pago (paid influencer marketing) que assume a forma de patrocino:  

 

Influencer marketing tends to be broken into two sub-practices: The first one 
is earned influencer marketing. It stems from unpaid or pre-existing 
relationships with influencers or third party content that is promoted by the 
influencer to further their own personal social growth. And the second one is 
paid influencer marketing: the Paid influencer marketing campaigns can take 
the form of sponsorship, pre-roll advertising or testimonial messaging and can 
appear at any point in the content. Budgets vary widely and are usually based 
on audience reach. Influence can come from a wide range of places. Any 
person, group, brand, or place could potentially be an influencer. Influencer 
marketing has many applications. Some marketers use influencer marketing 
to establish credibility in the market, others to create social conversations 
around their brand, others yet to drive online or in-store sales of their products. 
Therefore, the value that influencer marketing creates can be measured in 
multiple ways. 

 

Um exemplo ocorre com Final Level, uma plataforma de entretenimento gamer 

do Brasil, que conta, em média, com 8 influenciadores. Ela fez uma parceria com a 

Oi, em que reuniram 8 milhões de gamers influenciadores para mostrar os benefícios 

de Oi Fibra 400 mega. A estratégia era apresentar as vantagens do produto aos fãs 

de jogos eletrônicos. Sabendo que o E-sport vem ganhando reconhecimento, 

principalmente em 2020, a empresa usou sabiamente desse universo de gamers para 

fazerem propagandas sobre a sua rede de internet, explorando a ideia de que a rede 

não cai e não irá atrapalhar o seu jogo.  

Além disso, esses influenciadores da Final Level postam constantemente 

conteúdos positivos a respeito da empresa de comunicação OI S.A. e a sua rede de 

fibra ótica, recomendando-a para os seguidores.  

Para demonstrar o sucesso com essa estratégia de marketing,  Lauriberto 

Carneiro Braga27 afirmou que, conforme o último relatório da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), a empresa Oi é uma das líderes em vendas de  internet 

por fibra ótica em 2020, conseguindo alcançar em abril 1 milhão de assinantes. 

“Presente em 127 municípios, a Oi é líder em market share em onze capitais, sendo 

que no Rio de Janeiro a operadora registrou em maio 48% de participação do mercado 

local”28.  

                                            
27 BRAGA, Lauriberto Carneiro. OI é líder em crescimento de novos clientes de fibra ótica. Blog do 
Lauriberto, 21 jul. 2020. Disponível em: <https://www.blogdolauriberto.com/2020/07/oi-fibra-e-lider-
em-crescimento-de.html > Acesso em: 16 nov. 2020. 
28 Ibidem. 

https://www.blogger.com/profile/05760557953332800282
https://www.blogger.com/profile/05760557953332800282
https://www.blogger.com/profile/05760557953332800282
https://www.blogdolauriberto.com/2020/07/oi-fibra-e-lider-em-crescimento-de.html
https://www.blogdolauriberto.com/2020/07/oi-fibra-e-lider-em-crescimento-de.html
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Além disso, o serviço de fibra ótica do Oi vem crescendo significativamente, “a 

Anatel registrou no último mês de maio um total de 12,1 milhões de acessos do 

serviço. E um crescimento aproximado de 2 milhões desde o início deste ano.”29. 

Portanto, o marketing feito pelo formador de opinião consiste em expor o 

produto como confiável e de qualidade (como mais um dos seus conteúdos), 

influenciado não só seus seguidores fieis, como aqueles que buscam uma opinião 

antes de compra-lo (compra inteligente).  

Nesse sentido, Andressa Maria Viera Silva30, em seu texto “O Influenciadores 

Digitais Na sociedade de consumo: Uma análise Acerca da Aplicabilidade de Código 

de Defesa do Consumidor”: 

 

Ocorre que com a disseminação das redes sociais, os influenciadores digitais 
começaram a utilizar a publicidade como forma de divulgação de produtos ou 
serviços, essa prática é conhecida como publicidade testemunhal no qual ao 
fazer a divulgação, o mesmo manifesta a sua opinião sobre o que está 
divulgando, causando ao consumidor a sensação deque não se trata de uma 
propaganda paga por um fornecedor anunciante e sim de meras indicações 
desintencionadas. 

 

Ana Filipa Ribeiro Couto31,, alerta que a ausência de regulamentação para as 

propagandas feitas pelos influenciadores deixa os consumidores enganados 

desamparados: 

 

O recurso ao influenciador poderá trazer uma consequência nefasta. Dado 
que as recomendações e opiniões do influenciador são levadas em 
consideração pelos consumidores na sua decisão de compra, se estas 
sugestões são apresentadas de forma confusa, podem enganar os 
consumidores e podem assim constituir publicidade enganosa. Sobre os 
riscos desta forma de publicidade, C. R. Taylor (2017) refere na ausência de 
regulamentação mais rigorosa (...) vejo isso [o native advertising como a nova 
tendência de marketing] como algo muito negativo para o campo do 
marketing, pois eleva o espectro do engano intencional destinado a enganar 
os consumidores. 

 

                                            
29 BRAGA, loc. cit. 
30  SILVA, Andressa Maria Vieira. Os influenciadores digitais na sociedade de consumo: uma 
análise acerca da aplicabilidade do código do consumidor. 51f. Monografia (Bacharelado em Direito) – 
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Curso de Bacharelado em Direito, Juazeiro do Norte, CE, 
2019. Disponível em: 
<https://leaosampaio.edu.br/repositoriobibli/tcc/ANDRESSA%20MARIA%20VIEIRA%20SILVA.pdf>. 
Acesso em: 18 nov. 2020. 
31 COUTO, Ana Filipa Ribeiro. O processo de decisão de divulgação de publicidade remunerada –
um estudo dos influenciadores digitais no Instagram, em Portugal. 48f. Dissertação (Mestrado em 
Gestação Comercial) - Faculdade de Economia Universidade Porto, 2019. Disponível em: 
<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122334/2/352808.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2020. 

https://leaosampaio.edu.br/repositoriobibli/tcc/ANDRESSA%20MARIA%20VIEIRA%20SILVA.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122334/2/352808.pdf
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Ademais, quando o influenciador digital faz uma publicidade - fala sobre as 

características e qualidades do produto/serviço positivamente, mediante 

remuneração, na tentativa de instigar a compra – ela deve estar sinalizada, do 

contrário é considerada clandestina. 

Nesse sentido, o art. 36 do Código de Defesa do Consumidor afirma: "A 

publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, 

a identifique como tal”32. 

Para dar transparência às publicidades, os influenciadores podem utilizar dos 

meios já disponibilizados pelas redes sociais, como as do Instagram: hashtags #publi 

ou #ad; “arrastar para cima” e apresentar o nome da respectiva marca no local do 

localizador. 

O problema é que a maioria dos influenciadores não se valem destes 

sinalizadores ou, quando os usam, faz de forma quase imperceptível. 

No caso dos hashtags, se convencionou que eles deveriam ficar ao final da 

legenda. Assim, os influenciadores postam uma foto colorida vistosa divulgando o 

produto ou serviço, mas o usuário somente identifica a publicidade, após realizar 

diversas ações como ir na legenda, clicar em “ler mais”, passar toda a legenda e 

encontrar dentre inúmeros hashtags, as palavras #publi ou #ad, cujos significados 

são de desconhecimento do público em geral. 

Como a cultura, atualmente, é imediatista e de consumo rápido, o mais provável 

é que o seguidor veja a foto sem ler a legenda. Portanto, não há proporcionalidade 

entre a propaganda e a sinalização, perdendo totalmente a função de transparência.  

Já no caso de vídeos postados no youtube, a sinalização mais comum 

empregada é a extensão ad block, isto é, uma caixinha que fica no canto inferior 

esquerdo do vídeo com a frase “contém conteúdo patrocinado”. Usualmente ela é 

colocada no início dos vídeos, na parte introdutória, em que o influenciador vai 

informar o seu nome, o do canal e solicitar a inscrição do expectador. Dessa forma, 

fica difícil identificar qual é o produto ou serviço que está sendo patrocinado. 

Por exemplo, uma influenciadora que faz um vídeo de maquiagem, nele são 

usados vários produtos diferentes e com marcas diferentes. Se a extensão ad block 

                                            
32 BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 01 abr. 
2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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for colocada somente no início do vídeo, torna-se difícil identificar qual o produto 

patrocinado. 

Outro problema relacionado a essa sinalização é a possibilidade de um usuário 

pular a introdução. Exemplificativamente, o sujeito que está procurando resenhas 

sobre determinado produto que pretende comprar, não seria improvável que no quinto 

ou no sexto vídeo, ele pule a introdução e vá direito as informações do produto, que é 

o seu foco. 

Portanto, a forma como os influenciadores têm sinalizado seus conteúdos não 

cumprem com o propósito da transparência e da informação. Além disso, grande parte 

deles não identifica a publicidade. 

Isso ocorre principalmente porque não existe uma punição realmente aplicada 

para esses casos. Segundo a influenciadora Maria Medeiros33, quando é identificado 

uma publicidade clandestina, os digitais influencers recebem alguns comentários 

negativos e retiram a postagem, sem qualquer responsabilização que os desestimule 

a novas práticas. Somado a isso, fazer uma publicidade mentirosa traz maior 

engajamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Expondo Publis Mentirosas De Blogueiras E Influenciadores: Nunca Te Pedi Nada. Palestra de Maria 
Medeiros. YouTube. [s.l.], transmitido ao vivo em 27 jan. de 2021. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gGZvH6iOZcI&list=WL&index=13&t=1233s>. Acesso em: 20 mar. 
2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=gGZvH6iOZcI&list=WL&index=13&t=1233s
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3. RESPONSABILIDADE 

 

3.1 DOS CASOS. 

 

Notoriamente, o influenciador é capaz de convencer os seus seguidores à 

terem comportamentos específicos de consumo. O problema é quando essa 

capacidade de formar a opinião é usada de forma ilícita, isto é, quando o influenciador 

induz o consumidor a erro, seja mentindo sobre a qualidade do produto ou apenas 

exagerando. 

Um exemplo, foi o caso envolvendo o governador do Piauí, nas eleições de 

2018, o qual contratou uma agência de influenciadores digitais para divulgar 

mensagens positivas ao seu respeito, segundo a notícia divulgada pela revista GZH34, 

não havia nenhum alerta ao influenciado de que aquele conteúdo era particionado.  

Nesse caso, portanto, a propaganda desleal proporcionada pelo influenciador 

digital dentro do âmbito eleitoral, pode comprometer o curso das eleições, uma vez 

que induz o seguidor a acreditar que o seu ídolo ou uma pessoa que confia (o 

influenciador) realmente irá votar em determinado político por apreciar os mesmos 

valores.  

Uma situação hipotética, seria se o digital influencer fosse contratado para 

falar bem de um produto que causa uma reação física generalizada nas pessoas, por 

exemplo, uma alergia. Assim, o produto teve suas vendas influenciadas pelo formador 

de opinião, frustrando a legítima expectativa criada em seus seguidores.  

Nesse sentido, o vídeo “expondo publis mentirosos de blogueiras e 

influenciadores” do canal Nunca te pedi nada 35 , apresenta o exemplo dos 

influenciadores que fazem propagandas do uso de carvão ativado para clarear os 

dentes, normalmente de uma marca específica. Além de essa publicidade ser muitas 

vezes mentirosa porque o formador de opinião usa lente nos dentes, existem algumas 

                                            
34 Candidatos envolvidos em propaganda ilícita nas redes sociais podem ser punidos, diz promotor: 
Coordenador do gabinete eleitoral do Ministério Público, Rodrigo Zilio fez alerta após polêmica com 
governador do Piauí. GZN eleições, 27 ago. 2018. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/08/candidatos-envolvidos-em-
propaganda-ilicita-nas-redes-sociais-podem-ser-punidos-diz-promotor-
cjlcf5byj04mq01qk7v3mb74l.html>. Acesso em: 26 set. 2020. 
35 Expondo Publis Mentirosas De Blogueiras E Influenciadores: Nunca Te Pedi Nada. Palestra de Maria 
Medeiros. YouTube. [s.l.], transmitido ao vivo em 27 jan. de 2021. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gGZvH6iOZcI&list=WL&index=13&t=1233s>. Acesso em: 20 mar. 
2021.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/08/candidatos-envolvidos-em-propaganda-ilicita-nas-redes-sociais-podem-ser-punidos-diz-promotor-cjlcf5byj04mq01qk7v3mb74l.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/08/candidatos-envolvidos-em-propaganda-ilicita-nas-redes-sociais-podem-ser-punidos-diz-promotor-cjlcf5byj04mq01qk7v3mb74l.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/08/candidatos-envolvidos-em-propaganda-ilicita-nas-redes-sociais-podem-ser-punidos-diz-promotor-cjlcf5byj04mq01qk7v3mb74l.html
https://www.youtube.com/watch?v=gGZvH6iOZcI&list=WL&index=13&t=1233s
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pesquisas que alertam o uso dessa substância, eis que pode prejudicar a 

sensibilidade dental. 

Outro exemplo de propaganda enganosa, citada no vídeo, é da vitamina para 

fortalecimento capilar feita pelas influenciadoras que usam mega hair, sem informar 

o seguidor de que parte do comprimento do cabelo é resultado de um aplique.   

Ademais, nos casos de divulgação errada do preço de um produto, denegrindo 

as demais marcas, o digital influencer poderia causar uma concorrência desleal.  

Sobre o tema, preconiza Pedro Neiva36: 

 

Os influenciadores digitais, figuram na posição de garantidores, em relação 
aos produtos e serviços indicados; caso as informações e qualidades do 
produto/serviços não corroborem com a realidade, a agravante da persuasão 
e posição de autoridade, dos influenciadores figura de modo negativo e 
prejudicial ao consumidor, violando a boa-fé e a confiança.  

 

Nessa perspectiva, ocorreu em outubro de 2020, em que um economista e 

influenciador digital, Vinicius Ibraim, foi acusado de causar um prejuízo financeiro de 

R$30 milhões após uma operação não dar certo na bolsa de valores37.  

Segundo a notícia na UOL38, o influencer é conhecido nas redes sociais por 

fazer operações ao vivo na Bolsa de Valores, para dar transparência e obter a 

confiança dos investidores/seguidores, que contabilizam aproximadamente 164 mil 

pessoas. 

Em 27 de outubro, Vinicius Ibraim encerrou uma das suas transições ao vivo 

inesperadamente e, na sequência, apagou todas as redes sociais, canais no YouTube 

e sites.  

Sobre o evento a UOL39 publicou o depoimento de um dos investidores de 40 

anos:  

 

Ele operava na Bolsa de Valores ao vivo, fazendo muito dinheiro em tempo 
real, atraindo muitas pessoas. Com isso, ele pegou uma agência de 

                                            
36 NEIVA, Pedro. A responsabilidade civil do influenciador digital e a vulnerabilidade do consumidor. 
Migalhas, 14 abr. 2020. Disponível em: <https://migalhas.uol.com.br/depeso/324535/a-
responsabilidade-civil-do-influencer-digital-e-a-vulnerabilidade-do-consumidor>. Acesso em: 18 nov. 
2020. 
37 SANTIAGO, Abinoan. Investidores acusam influencer de perder R$30 mil após operação na Bolsa. 
Revista UOL, Florianópolis, SC, 09 nov. 2020. Disponível em: 
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/05/influencer-perde-r-30-mi-de-investidores-
apos-operacao-na-bolsa.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-
media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral&fbclid=IwAR34MYFWuHPONIK91Vx4D17xZUYa
3YEK-XmB2nf_2p1ZeRl3JTdUh43rcaU>. Acesso em: 12 nov. 2020. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 

https://migalhas.uol.com.br/depeso/324535/a-responsabilidade-civil-do-influencer-digital-e-a-vulnerabilidade-do-consumidor
https://migalhas.uol.com.br/depeso/324535/a-responsabilidade-civil-do-influencer-digital-e-a-vulnerabilidade-do-consumidor
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/05/influencer-perde-r-30-mi-de-investidores-apos-operacao-na-bolsa.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral&fbclid=IwAR34MYFWuHPONIK91Vx4D17xZUYa3YEK-XmB2nf_2p1ZeRl3JTdUh43rcaU
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/05/influencer-perde-r-30-mi-de-investidores-apos-operacao-na-bolsa.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral&fbclid=IwAR34MYFWuHPONIK91Vx4D17xZUYa3YEK-XmB2nf_2p1ZeRl3JTdUh43rcaU
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/05/influencer-perde-r-30-mi-de-investidores-apos-operacao-na-bolsa.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral&fbclid=IwAR34MYFWuHPONIK91Vx4D17xZUYa3YEK-XmB2nf_2p1ZeRl3JTdUh43rcaU
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/05/influencer-perde-r-30-mi-de-investidores-apos-operacao-na-bolsa.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral&fbclid=IwAR34MYFWuHPONIK91Vx4D17xZUYa3YEK-XmB2nf_2p1ZeRl3JTdUh43rcaU
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marketing, vendeu salas fechadas, onde as pessoas o viam operando. Ele 
criou um fundo e as pessoas creditavam valores direto na conta dele 
[Vinícius], garantindo um rendimento de pelo menos 2% mensais. Na última 
sala, operando ao vivo, simplesmente desligou a transmissão e sumiu. No 
pós-feriado do Dia de Finados, caiu a bomba de que desapareceu e ninguém 
sabe o que aconteceu. 

 

Na reportagem40, estabeleceu que: 

 

O UOL confirmou que houve prejuízo com outro investidor e mais duas 
pessoas ligadas às demais supostas vítimas que aplicaram dinheiro no 
"Fundo Vinicius Ibraim", como era chamado pelo economista. Eles 
confirmaram as informações, mas não quiseram dar entrevista para a 
reportagem. O fundo administrado por Ibraim não está na lista de Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), autarquia que registra os fundos no Brasil, 
conforme consulta realizada pelo UOL. Para operar, é necessário o registro 
na autarquia. 

 

Um ponto importante a ser ressaltado da reportagem é que o influenciador não 

fez “do dia para noite”, Vinicius Ibraim construiu uma reputação para chamar a atenção 

do público e ganhar a sua confiança, isto é, criou uma conexão com os seguidores, 

de modo que estes investiam grandes quantidades de dinheiro “suposta vítima diz que 

aplicou mais de R$ 60 mil em agosto e ainda não conseguiu reaver o dinheiro”41. 

Outrossim, em 2020, com o Corona Vírus 42 , muitos influenciadores estão 

polemizando a pandemia para se beneficiarem com likes ou propagandas de 

produtos. 

Consoante notícia na UOl “Vale-tudo digital? Influenciadores polemizam 

pandemia para ganhar likes”, alguns formadores de opiniões estão usando da 

pandemia para promover a sua carreira, o problema é que, muitas vezes, o conteúdo 

está voltado a minimizar a gravidade do vírus e iludir a condição de imunidade perante 

a Covid-19, rompendo com as recomendações da OMS. Sobre o tema Diogo Cortiz, 

professor de ciências cognitivas da PUC-SP, afirma que43:  

 

São estratégias para criarem uma contra regra, para criarem uma 
contracultura, como se estivessem rompendo com o que a OMS 
[Organização Mundial da Saúde] está dizendo. Isso traz um risco, porque 
pessoas menos informadas podem começar a comprar essas ideias de que 

                                            
40 SANTIAGO, loc. cit.  
41 Ibidem. 
42 GOMES, Helton Simões. Vale-Tudo digital? Influenciadores polemizam pandemia para ganhar likes. 
Revista Tilt, São Paulo, 31 mar. 2020. Disponível em: 
<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/31/influenciadores-digitais-usam-pandemia-
para-ter-likes-e-anunciar-produtos.htm> Acesso em: 15 nov. 2020. 
43 Ibidem. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/31/influenciadores-digitais-usam-pandemia-para-ter-likes-e-anunciar-produtos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/31/influenciadores-digitais-usam-pandemia-para-ter-likes-e-anunciar-produtos.htm
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a pandemia não é algo tão sério assim, que é uma manipulação e que dá 
para sair na rua. 

 

Na mesma notícia, a entrevistada professora de comunicações da Universidade 

Federal de Pelotas Raquel Recuero44 disse:  

 

Muitas vezes, influenciadores usando o seu espaço de grande audiência na 
rede para difundir informações engraçadas e até mesmo sarcásticas, mas 
que a rede não entende dessa maneira. E isso acaba influenciando no 
comportamento dessa audiência. 

 

Dentre as situações citadas na reportagem da UOL, um exemplo, foi a 

influencer Larz que incentivava e participava de desafios de lamber vaso sanitário ou 

sorvete de supermercado e devolver o pote para o refrigerador. 

Além disso, outros influenciadores aproveitaram da situação de fragilidade dos 

consumidores frente a uma pandemia, para fazerem as suas propagandas 

patrocinadas.  

Foi o caso de Mary Salvaya que postou a sua filha vestindo um pijama para 

fazer propaganda da marca, mas a legenda foi "dica da Clarinha para uma quarentena 

mais legal"; e Leandraguedesss fala da importância de se ter uma varanda em meio 

a uma pandemia e como devemos valorizar, postando na sequência empresas de 

decoração de interiores.  

Por fim, a reportagem termina com Diogo Cortiz45 afirmando: 

 

Evidentemente que é preciso ter responsabilidade no que se publica (...)  
Os produtores de conteúdo devem ter senso crítico e entender a posição 
deles. Entender que o papel deles pode ser de entretenimento, mas eles 
devem ser responsáveis e não incentivar situações que coloquem as pessoas 
em risco e não usar a pandemia como uma estratégia de marketing. 

 

Ademais, em 2021, em plena pandemia, não é raro posts em redes sociais de 

influenciadores instigando não uso de máscaras, seja postando uma foto numa festa 

cheia de pessoas sem o uso de tal protetor, ou falando abertamente da sua opção de 

não utilização. Dessa forma, muitas pessoas são influenciadas a praticar a mesma 

conduta, contribuindo para a proliferação do vírus e, consequentemente, a 

superlotação de leitos.  

 

                                            
44 GOMES, loc. cit.  
45 Ibidem. 
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3.2 DA RESPONSABILIDADE. 

 

Para que uma empresa seja responsabilizada por um dano causado, assim 

como qualquer outra situação, depende da existência de uma lesão a esfera individual 

do outro; fato gerador do dano, que pode ser realizado por culpa ou dolo; e o nexo de 

causalidade.  

Pois bem, sobre o fato gerador, o influenciador tem como função a divulgação 

de produtos, como roupas, lugares, comidas, de forma descontraída, trazendo a 

mensagem de que se trata de uma mercadoria do seu uso diário e confiável. Dessa 

forma, em razão do seu engajamento social nas redes de comunicação, os seguidores 

adquirem confiança no influencer e nos seus conteúdos, de modo que são 

influenciados a acreditar que aquele produto é de fato bom e merece o seu 

investimento. 

Não somente para os seguidores fieis, mas também para os consumidores que 

buscam um feedback 46  sobre o produto que pretende comprar, o influenciador 

contribui com os seus conteúdos de fácil acesso. 

Ocorre que, se a publicidade for ilícita, isto é, as afirmações sobre a qualidade 

e desempenho da mercadoria não condizem com a realidade, figuraria um ato de má-

fé, culpa ou dolo.  

Nesses casos o dano moral causado ao consumidor, está estreitamente ligado 

ao influenciador, já que aqueles foram induzidos a erro, vítimas de uma propaganda 

enganosa.  

Sobre o tema, explica Pedro Neiva47:  

 

(...) é possível perceber que os influenciadores digitais, figuram na posição 
de garantidores, em relação aos produtos e serviços indicados. Ou seja, em 
casos que as informações, qualidades, vantagens, atribuídas ao 
produto/serviços não corroborem com a realidade, a agravante da persuasão 
e posição de autoridade, dos influenciadores figura de modo negativo e 
prejudicial ao consumidor, violando a boa-fé e a confiança. Quando um 
influenciador digital indica um produto ou serviço, a sua confiabilidade agrega 
segurança acerca da garantia de que o produto ou serviço indicado é de 
qualidade. Citando Franco, ‘os influenciadores ao realizarem publicidade 
como se fosse uma 'dica de amigos' induzem o seguidor a uma compra que 
não é realizada de forma consciente’.Nesse sentido, cumpre salientar que, 

                                            
46 PATEL, Neil. Feedback: O Que É, Para Que Serve, Como Dar e Exemplos (2020). Revista Neil 
Patel, [s.l], 2020. Disponível em: <https://neilpatel.com/br/blog/feedback-o-que-e/>. Acesso em: 05 set. 
2020.  
47 NEIVA, loc. cit. 

https://neilpatel.com/br/blog/feedback-o-que-e/
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pelos ensinamentos de Fernandes Neto, ‘o ilícito comunicativo também é 
fonte de obrigação, que desencadeará diversas consequências jurídicas’. 

 

Diferentemente das celebridades em propaganda, o digital influencer explora 

o dia a dia nas suas postagens, o que transmite uma confiança de que o conteúdo diz 

respeito a sua vida real, surgindo uma legítima expectativa no público. Assim, “o 

seguidor, ao verificar que o influenciador usa essa ou aquela marca, se sentirá mais 

predisposto a adquirir o mesmo produto ou serviço, ou pelo menos tomará ciência de 

uma marca que antes desconhecia”48. 

Consoante pesquisas feitas pela QualiBest 49:  

 

Em 2018, com 4.283 internautas brasileiros, constatou-se que os 
influenciadores digitais são quase tão presentes na tomada de decisão de um 
consumidor para a compra de um produto quanto os familiares e parentes. 
Em uma escala de 0 a 100%, os respondentes confiam, em média, 50% nos 
influenciadores digitais e 56% em amigos e parentes. 

 

Portanto, o nexo de causalidade é evidente, em relação ao dano moral com a 

publicidade ilícita que induz ao erro. 

Além disso, é possível a aplicação do CDC, que prevê a responsabilidade 

solidária a todos que causaram o dano no consumidor, em seus art. 7º parágrafo único 

e 25 § 1º50: 

 

Art. 7°(...) 
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 
Art. 25. (...) 
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções 
anteriores. 

 

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves estabelece que "aquele que lucra 

com uma situação deve responder pelo risco ou desvantagens delas resultantes"51. 

                                            
48  MOREIRA, Diogo Rais Rodrigues; BARBOSA, Nathalia Sartarello. O reflexo da sociedade do 
hiperconsumo no Instagram e a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Revista Direitos 
Culturais, Santo Ângelo. v. 13, nº 30, p. 78-88, ago. 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v13i30.2706. Disponível em: 
<http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2706>. Acesso em: 05 set. 
2020.  
49 KARHAWI, loc. cit.  
50 BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 01 abr. 
2021. 
51 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 54. 

http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v13i30.2706
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2706
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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Dessa forma, caso a publicidade induzir a erro os consumidores, os 

influenciadores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados.  

Nesse sentido Andressa Maria Viera Silva afirma52 que aqueles que recebem 

um benefício pela propaganda ou informação prestada respondem pelos danos 

causados. No caso do digital influencer, tal situação verifica-se pelas remunerações 

recebidas previamente. Contudo, mesmo que o cachê seja destinado a uma instituição 

de caridade, fundação ou órgão semelhante, ainda reside a responsabilidade do 

influenciador.  

Ademais, o autor 53  também defende que a responsabilidade dos 

influenciadores digitais é objetiva, em razão dos princípios da boa-fé, solidariedade, e 

a proteção da parte mais vulnerável do consumo que norteia a relação seguidor e 

influenciador.  

Assim, se a descrição da qualidade do produto for exagerada e não condizente 

com a realidade, a conduta do formador de opinião afronta o princípio da boa-fé e 

confiança assegurado no Código de Defesa do Consumidor. 

Sobre o tema, Andressa Maria Viera Silva54:  

 

Nos casos de publicidade testemunhal, salvo se elas próprias induzidas em 
erro pelo anunciante ou profissional de publicidade, as celebridades são 
solidariamente responsáveis elos prejuízos causados em resultado da 
propagação das mensagens publicitárias ilícitas, desde que o mesmo receba 
algum benefício decorrente da publicidade. Dessa forma, caso as qualidades 
atribuídas aos produtos e serviços não sejam condizentes com a realidade, a 
indicação feita pelo influenciador digital confronta diretamente os princípios 
da boa-fé e da confiança que são assegurados no Código de Defesa do 
Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor a boa-fé está prevista 
como cláusula geral nos contratos de consumo. 

 

Segundo a autora, os anúncios publicitários são o primeiro contato da pessoa 

com o produto que ela almeja, por isso tem que estar em conformidade com a boa-fé. 

Isso está disposto no Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor55:  

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, intimamente ligado ao princípio da transparência tem-
se princípio da confiança, que consiste na credibilidade depositada pelo 

                                            
52SILVA, loc. cit. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 01 abr. 
2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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consumidor no produto ou contrato a fim de que sejam alcançados os fins 
esperados.  

 

Além disso, o CDC prevê o princípio da identificação em seu art. 36, que proíbe 

a propaganda que dificulta compreender as características e qualidade do bem 

ofertado; bem como princípio da veracidade e não abusividade, estabelecido no art. 

37º do CDC. 

Dessa forma, comprovado todos os requisitos do ato ilícito somado aos artigos 

do CDC, o influenciador digital deve ser responsabilizado pelos danos morais 

causados aos consumidores, haja vista receberem pagamento e benefícios pela 

divulgação do produto, bem como, já mencionado anteriormente, a sua relação de 

proximidade e confiança frete aos seus seguidores/consumidores. 

Uma das estratégias de marketing, segundo Adalbert Pasqualotto e Dante 

Ponte de Brito 56 , são os unboxings, recebidos ou review. Trata-se em filmar o 

influenciador desembalar produtos enviados pelas empresas patrocinadoras, 

mostrando o produto, como vem produzido sem adulteração das propagandas e 

dando as suas opiniões que, dificilmente, são negativas; muitos, inclusive testam na 

hora o produto. 

Essa modalidade de poste é visivelmente uma propaganda das marcas que 

enviaram o produto, porque nada mais consiste, senão o desembrulhar desses 

produtos.  

Portanto, quando o consumidor vê e decide comprar determinado produto 

recomendado pelo influenciador digital em uma postagem paga pela empresa, caso a 

mercadoria venha apresentar defeitos ou não seja condizente com a propaganda feita, 

o formador de opinião deve responder solidariamente com o fornecedor.  

Nesse sentido, Andressa Maria Viera Silva57:  

 

A confiança é a credibilidade que o consumidor deposita no produto ou no 
vínculo contratual como instrumento determinante para se alcançar o que se 
deseja, tal seja um produto ou serviço. Se tem como exemplificação aquele 
consumidor que vê uma postagem de um influenciador digital X, e nesse post 
feito nas suas redes sociais, o mesmo indica um determinado produto, aufere 
nele qualidades, propaga que usa e que indica, contudo, esse profissional da 
“web” recebeu uma determina quantia do fornecedor anunciante, para indicar 
produto. Caso o produto venha a apresentar defeito, o consumidor poderá 

                                            
56 PASQUALOTTO, Adalberto; BRITO, Dante Ponte de. Regime Jurídico da Publicidade nas redes 
sociais e a Proteção do Consumidor. FIDES, Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da 
Sociedade, v. 11, nº 1º, 16 jul. 2020. Disponível em: 
<http://revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/view/452>. Acesso em: 16 nov. 2020. 
57 SILVA, loc. cit.  

http://revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/view/452
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responsabilizar de maneira solidaria o fornecedor anunciante e o 
influenciador digital 

 

Ainda sobre o tema Adalbert Pasqualotto e Dante Ponte de Brito58: 

 

Para efeito de responsabilização o conceito de profissional liberal não caberia 
em relação às celebridades, haja vista que estas não são contratadas pelos 
consumidores intuito personae e, além disso, via de regra, aquelas participam 
dos anúncios em razão de suas qualidades externas como beleza, prestígio, 
fama e não em virtude de qualidades intelectuais ou técnicas. Trata-se, 
portanto, de hipótese de responsabilidade objetiva e não subjetiva. Em outras 
palavras, a eventual responsabilização atribuída a um influenciador digital por 
emprestar sua imagem a um anúncio ilícito deve ser apurada, 
independentemente da existência de culpa, ou seja, objetivamente, como é a 
regra no Código de Defesa do Consumidor. 

 

É necessário o reconhecimento dessa responsabilidade para proteger o 

consumidor de ser induzido a erro e sua confiança violada, uma vez que a relação 

seguidora influenciador é muito próxima e o conteúdo abordado por estes trata da 

exposição da vida pessoal, criando a legítima expectativa de que o produto 

apresentado já foi testado. 

Ademais, é impérios garantir que os conteúdos dos influencers sejam 

produzidos com boa-fé e cautela, já que qualquer informação publicada terá uma 

grande repercussão social.  

No mesmo entendimento, Andressa Maria Viera Silva59: 

 

Desta feita, o que se espera do influenciador de digital é cautela e boa-fé para 
a praticada atividade publicitária. Pois, é sabido que as informações, 
publicações e exposição de produtos ou serviços são dadas, dentro de uma 
intenção negocial, e por consequência deve a pessoa que a fornece, e que 
tem interesse próprio, agir de forma a não causar danos ao destinatário. E 
essa concepção repassa pelos valores de lealdade, confiança e boa-fé, 
imprescindível para a relação jurídica consumerista. 

 

O influenciador deve ter o mínimo de conhecimento dobre as informações do 

produto patrocinado, para garantir com os deveres da boa-fé e transparência, sobre o 

tema Diogo Rais e Nathalia Sartarello Barbosa60: 

 

                                            
58 PASQUALOTTO; BRITO, loc. cit. 
59 SILVA, loc. cit.  
60  MOREIRA, Diogo Rais Rodrigues; BARBOSA, Nathalia Sartarello. O reflexo da sociedade do 
hiperconsumo no Instagram e a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Revista Direitos 
Culturais, Santo Ângelo. v. 13, nº 30, p. 78-88, ago. 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v13i30.2706. Disponível em: 
<http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2706>. Acesso em: 05 set. 
2020. 

http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v13i30.2706
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2706
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Apesar de serem "sujeitos comuns", os influenciadores digitais são 
verdadeiros profissionais da web e têm, portanto, a obrigação de respeitar os 
princípios de boa-fé e transparência em prol dos consumidores, devendo 
deixar explícita a sua relação comercial com a empresa do produto divulgado. 

 

O doutrinador Franco61 complementa os deveres do influenciador como do de 

informação correta divulgada e o dever de lealdade para com os seus influenciados. 

 

O influenciador, ao transmitir a sua mensagem, deve estar ciente dos deveres 
a que está sujeito, como dever de informação, nele compreendido o dever de 
informar corretamente; o dever de lealdade, considerando que o seguidor 
confia nele; e o dever de solidariedade. 

 

3.3 RESPONSABILIDADE OBJETIVA  

 

A doutrina diverge sobre a responsabilidade do influenciador, se é objetiva, isto 

é, se a mera comprovação do nexo de causalidade entre a publicação do formador de 

opinião e o dano causado, é suficiente para ser responsável; ou se é subjetiva, que 

depende da comprovação de dolo ou culpa. 

Pedro Neiva62 explica que autores como Speranza, Oliveira e Dias, defendem 

a responsabilidade subjetiva, em razão do caráter meramente expositivo do 

influenciador digital, que este só contribui para o dano com a sua imagem não sendo 

razoável a responsabilidade objetiva.  

Nesse sentido Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias 63  explica que a 

responsabilidade das celebridades depende do seu dolo ou culpa grave, de modo que 

caberia ao ofendido o ônus de provar: se elas tinham consciência e vontade de 

apresentar características sabidamente enganosas; ou se a celebridade tinha a 

capacidade de verificar a exatidão das informações prestadas antes de fazer a 

propaganda, excluindo qualquer exigência de conhecimento técnico.  

                                            
61 FRANCO, Denise Sirimarco. A publicidade no Instagram feita por digital influencers à luz da 
boa-fé objetiva e do dever de informação. 19f. Artigo Científico (Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu) - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016, p. 10. Disponível 
em:<https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2016/pdf/DeniseSirimarcoFr
anco.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2020. 
62 NEIVA, loc. cit. 
63 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Critérios para avaliação da ilicitude na publicidade. 
Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
DOI:10.11606/T.2.2010.tde-16082011-160021. Disponível em: 
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-16082011-160021/pt-br.php>. Acesso em: 18 nov. 
2020.  

https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2016/pdf/DeniseSirimarcoFranco.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2016/pdf/DeniseSirimarcoFranco.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-16082011-160021/pt-br.php
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Contudo, essa teoria não deve prosperar. Isso porque, como Flavio Tartuce e 

Daniel Neves64, por sua vez, explicam que os influenciadores interferem na escolha 

do seu público, de modo que este pode deixar ou efetuar a compra de algo, em razão 

da confiança que deposita no formador de opinião. Assim, a propaganda indutora a 

erro, nesse caso, viola a boa-fé objetiva. Concluindo, os autores consideram que a 

responsabilidade é objetiva, não sendo necessário a comprovação de dolo ou culpa65: 

 

[...] cumpre trazer a lume questão de debate relativa à responsabilidade civil 
das celebridades, artistas, atletas e outras pessoas com notoriedade que 
atrelam o seu nome a de produtos e serviços no meio de oferta ou 
publicidade, os chamados garotos propaganda, ou melhor, garotos 
publicidade. A tese de responsabilização de tais pessoas é defendida pelo 
magistrado e professor Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, contando com o 
apoio de outros doutrinadores, caso de Herman Benjamin e Fábio Henrique 
Podestá, especialmente quando tais celebridades recebem porcentagem 
pelas vendas realizadas. A premissa teórica igualmente conta com o apoio 
deste autor, pois a tese representa outra importante aplicação da teoria da 
aparência, valorizando-se mais uma vez a boa-fé objetiva nas relações de 
consumo, em prol dos consumidores. Não se olvide que, muitas vezes, os 
vulneráveis adquirem produtos e serviços diante da confiança depositada em 
tais artistas ou celebridades. 

 

Outrossim, o risco da atividade é mais um fator para a responsabilidade 

objetiva. Consoante o que preconiza Bruno Miragem66: 

 

No direito do consumidor, seja pela posição negocial ocupada pelo 
fornecedor –responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo 
pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 
consumo -, o fundamento essencial do regime de responsabilidade objetiva 
do fornecedor é a teoria do risco-proveito. Ou seja, responde pelos riscos de 
danos causados por atividades que dão causa a tais riscos aqueles que a 
promovem, obtendo delas vantagem econômica. Trata-se, no caso, da 
distribuição dos custos que representam os riscos causados pela atividade 
de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo. E não se 
diga que o fornecedor suportará tais riscos. Apenas que se elege um critério 
eficiente de sua redistribuição por toda a cadeia de fornecimento, uma vez 
que os mesmos serão necessariamente repassados, por intermédio do 
sistema de preços, a todos os consumidores que terminam por remunerar o 
fornecedor também em consideração dos custos representados pelas 
eventuais indenizações que ele venha a suportar.  

 

                                            
64 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 7. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018. p. 222. 
65 Ibid., p. 222 
66 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor I. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 572. 
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Paulo Jorge Scartezzini Guimarães afirma que os influenciadores não podem 

serem considerados profissionais liberais, por não serem contratadas para participar 

das publicidades por causa de suas qualidades intelectuais ou técnicas67: 

 

As celebridades não poderiam ser conceituadas como profissionais liberais, 
pois, além de, em regra, não serem contratadas para participar das 
publicidades por causa de suas qualidades intelectuais ou técnicas –mas sim 
por qualidades externas, como a beleza, o prestígio, a fama-não são 
contratadas pelos consumidores intuito personae, isto é, para cuja escolha 
foram relevantes os elementos confiança e competência, mas sim impostas 
a esses pelos anunciantes.  

 

Dessa forma, percebe-se a responsabilidade objetiva dos influenciadores 

digitais, em razão do princípio da boa-fé e solidariedade e a vulnerabilidade do 

consumidor frente ao poder de influência do formador de opinião.  

Nesse sentido, converge a opinião de Pedro Neiva 68:  

 

Os influenciadores digitais exercem, em um contexto em que se dispensa a 
confiança, pois são vistos como amigos, e considerando as diversas 
vantagens recebidas, entendo que a responsabilidade dos influenciadores 
digitais é objetiva, principalmente ao sopesar os princípios basilares do CDC 
como a boa-fé e solidariedade, e especialmente aplicando o princípio da 
vulnerabilidade do consumidor. Nesse sentido, ao observar que o 
influenciador digital, mesmo conhecendo os potenciais riscos do 
produto/serviço, ou ainda, caso invente dados enganosos ou omita 
informações deverá ser sancionado, para que haja um desestímulo, 
prevenindo futuras condutas relacionadas a essa prática ilícita.  
Infelizmente, ainda vemos pouca atenção dada a esse tema, haja vista que a 
internet é não somente uma realidade mundial, mas parte de nossas vidas. 

 

Sobre o tema, Frederico da Costa Carvalho Neto e Viviane de Almeida Gregori 

Torres Carlos López 69 reforçam:  

 

Nesse contexto, resulta, de fato, perceptível a responsabilidade civil objetiva 
das celebridades que participam das publicidades enganosas e abusivas, 
independentemente de terem consciência exata da ilicitude em questão. A 
sua participação, enquanto elemento atestador do conteúdo da mensagem 
publicitária, seja comissiva ou omissiva, por si só, já é suficiente para asua 
responsabilização. E a caracterização da objetividade da responsabilidade no 
âmbito do Direito do Consumidor, mitigando a relevância da culpa, elimina, 
até mesmo, a necessidade da consciência da ilicitude. 

                                            
67 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das 
celebridades que dela participam. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 196. 
68 NEIVA, loc. cit. 
69 CARVALHO NETO, Frederico da Costa; LÓPEZ, Vivian de Almeida Gregori Torres Carlos. Direito, 
Globalização e Responsabilidade nas relações de Consumo. Florianópolis: CONPEDI, 2016. 
Disponível em: 
<http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/q6fgxq0m/4a781P6PL84mV5Bq.pdf>. Acesso em: 
18 nov. 2020. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/q6fgxq0m/4a781P6PL84mV5Bq.pdf
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4. DANO SOCIAL. 

 

4.1 CONCEITO DE DANO SOCIAL  

 

O reconhecimento do dano social ou difuso é o resultado da proteção aos 

direitos coletivos consolidados na Constituição Federal de 88. 

O direito romano foi o pioneiro na regulamentação de direitos individuais. 

Porém, foi a partir da revolução industrial, com surgimento de máquinas e o inchaço 

das zonas rural, que sugiram as primeiras discussões sobre os direitos sociais. 

Acontece que, o êxodo rural proporcionou demanda excessiva de 

trabalhadores em comparação com a oferta de empregos, que se agravava à medida 

que as máquinas substituíam a mão de obra.  

O alto desemprego desencadeou revoltas entre os trabalhadores e 

desempregados, criando uma consciência coletiva de grupo. Assim, o direito que 

regulamentava somente questões particulares, não era suficiente, precisou ser 

atualizado para abarcar todos os conflitos sociais, isto é, tornou-se necessário 

positivar direitos difusos, em prol do interesse coletivo.  

Sobre esse tema, Regina Vera Villas Bôas e Carine Valeriano Damascena70, 

estabelece que:  

 

Então, e sob a égide do Estado social – cujo principal objetivo é o 
estabelecimento do equilíbrio social através da minimização das diferenças 
reais existentes entre as classes sociais em busca de igualdade material – 
que se estabelece a plataforma ao florejar dos direitos difusos e coletivos. 

 

Com o passar dos anos, foram surgindo novos direitos coletivos, de modo que, 

hoje, todos estão dispostos na Constituição Federal, em sua maioria no art. 6º. 

Dessa forma, o dano social surge como uma violação da obrigação de realizar 

certos atos, em prol da sociedade, derivados do direito social.  

Segundo Jorge Luiz Souto Maior71, o dever de indenizar um dano que cause 

efeitos desfavoráveis a uma coletividade, é o resultado da soma do direito a 

                                            
70 VILLAS BÔAS, Regina Vera; DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos 
direitos difusos e coletivos. Revista Direito e Paz, nº 11. ano 6. 2º semestre de 2004, p. 97. 
71 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Dano social e sua Reparação. São Paulo, 13 out. 2007. Disponível em: 
<http://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/o_dano_social_e_sua_repara%C3%A7
%C3%A3o..pdf > Acesso em: 08 nov. 2020.  

http://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/o_dano_social_e_sua_repara%C3%A7%C3%A3o..pdf
http://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/o_dano_social_e_sua_repara%C3%A7%C3%A3o..pdf
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solidariedade (responsabilidade social de caráter obrigatório); justiça social; e 

proteção a dignidade humana:  

 

O Direito Social, não é apenas uma normatividade específica. Trata-se, isto 
sim, de uma regra de caráter transcendental, que impõe valores à sociedade 
e, consequentemente, a todo ordenamento jurídico. E que valores são estes? 
Os valores são: a solidariedade (como responsabilidade social de caráter 
obrigacional), a justiça social (como consequência da necessária política de 
distribuição dos recursos econômicos e culturais produzidos pelo sistema), e 
a proteção da dignidade humana (como forma de impedir que os interesses 
econômicos suplantem a necessária respeitabilidade à condição humana). 

 

Para o autor, o Direito social “busca promover, em concreto, o bem-estar social, 

valendo-se do caráter obrigacional do direito e da força coercitiva do Estado” 72, por 

meio de normas permissivas, proibitivas e mandamentais.  

Além disso, a eficácia das normas de natureza social depreende da 

disseminação de um sentido ético “desenvolvido em termos concorrenciais a fim de 

que a sociedade tenha ciência da situação, desenvolvendo-se uma necessária reação 

até mesmo em termos de um consumo socialmente responsável”73. 

Sobre o tema, Xisto Tiago de Medeiros Neto74:  

 

Estabelece-se, sim, a sua concepção, de maneira objetiva, concernindo ao 
fato que reflete uma violação intolerável do ordenamento jurídico, a atingir 
direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. 
Essa violação, com efeito, não podendo ser tolerada ou contemporizada em 
um sistema de justiça social ínsito ao regime democrático, rendeu ensejo à 
previsão, no ordenamento jurídico, do meio e da forma necessária e 
adequada a proporcionar uma reparação devida, de maneira a sancionar o 
ofensor e inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais, pela 
relevância da sua proteção para a sociedade. 

 

De acordo com Antônio Junqueira de Azevedo, os danos sociais, são lesões a 

sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – 

principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição da sua qualidade de 

vida75:.  

                                            
72 MAIOR, loc. cit. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. O dano moral coletivo e o valor da sua reparação. Revista TST, 
Brasília, vol. 78, nº 4, dez. 2012, p. 289. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/35831/014_medeiros_neto.pdf?sequence=
3&isAllowed=y>. Acesso em: 08 nov. 2020. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/35831/014_medeiros_neto.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Portanto, o dano social constitui uma lesão que transcende a esfera individual 

da vítima, de modo a gerar um problema para toda uma coletividade, violando direitos 

sociais.  

Ainda sobre o tema, o promotor de Justiça do Estado de São Paulo e mestre 

em Direito Civil dela USP, Yuri Fisberg76: em seu texto, O dano social como Instituto 

de aperfeiçoamento do Tratamento Coletivo da Responsabilidade Civil, explicou que 

o dano social é uma reação a violação de confiança, novamente, produzindo efeitos 

para além dos particulares envolvidos77:  

 

Trata-se de violação que enseja “diminuição da tranquilidade social” ou 
“quebra da confiança”, em situações (contratuais ou extracontratuais) que 
acarretam na “redução da qualidade coletiva de vida”. Atos “negativamente 
exemplares” que repercutem além da relação entre ofensor e ofendido, sendo 
a coletividade também vitimada, de forma que a condenação “visa restaurar 
o nível social de tranquilidade diminuída pelo ato ilícito  

 

Ainda no seu texto, ele cita Antônio Junqueira de Azevedo 78 estabelecendo os 

danos sociais como lesões a esfera coletiva da sociedade, devendo o agressor ser 

responsabilizado mediante uma indenização punitiva:  

 

Resume Antônio Junqueira de Azevedo: Os danos sociais, por sua vez, são 
lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu 
patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por 
diminuição de sua qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de 
indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se 
atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização 
dissuasória, se atos em geral de pessoa jurídica, que trazem uma diminuição 
do índice de qualidade de vida da população. 

 

Na sequência, ainda mencionando as ideias de Antônio Junqueira de Azevedo, 

Yuri Fisberg79 encerra o tópico, afirmando que o dano social já estaria previsto no art. 

944 do Código Civil, de modo que a expressão “dano” no artigo tem uma interpretação 

extensiva a todas as suas espécies: 

 

                                            
76 FISBERG, Yuri. Dano social como instituto de aperfeiçoamento do tratamento coletivo da 
responsabilidade civil. São Paulo: Revista Jurídica ESMP, v. 14, 2018, p.137.  
77 Ibidem. 
78 SILVESTRE, Gilbero Facherri; SILVA, Alcides Caetano; SCHNEIDER, Flavio Britto Azevedo. O dano 
social como nova categoria de dano na responsabilidade civil e a destinação da sua indenização. 
Revista Jus, [S.l], jul. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40969/o-dano-social-como-
nova-categoria-de-dano-na-responsabilidade-civil-e-a-destinacao-da-sua-
indenizacao#:~:text=A%20indenização%20do%20dano%20social%20possui%20uma%20função%20
diversa%20da,coerção%20do%20agente%20lesivo%2C%20por>. Acesso em: 19 nov. 2020. 
79 FISBERG, loc. cit. 
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Resume Antônio Junqueira de Azevedo: (...) A despeito do sintetismo do 
ensaio introdutório, a figura teve distinta aceitação e aplicação na doutrina e 
na jurisprudência. Neste sentido, a V Jornada de Direito Civil, coordenada 
pelo Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 456 que sedimenta 
a admissibilidade do dano social como espécie de dano inserta no artigo 944, 
do Código Civil:A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos 
individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados 
para propor ações coletivas. 

 

Nessa perspectiva, os efeitos de uma publicidade ilícita do influenciador 

digital, causa um dano moral que afeta uma coletividade. Portanto, a lesão 

ultrapassa a esfera individual e passa a ser considerada um dano social.  

Nota-se que, embora dano moral e dano social tenham conotações 

similares, por se configurarem na violação de direitos personalíssimos, no dano 

social o resultado danoso afeta a coletividade ou um grupo grande de pessoas, já 

o dano moral está ligado a lesão de um indivíduo. Ademais, o dano moral e o dano 

social, compõe calcificações diferentes. 

Segundo Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino80, o dano moral é considerado 

um dano (prejuízo) clássico, juntamente com os materiais: 

 

Segunda categoria dos danos clássicos são os danos morais, também 
conhecidos como danos imateriais, estes que não podem ser confundidos 
com meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia21, trata-se de lesão 
aos direitos de personalidades22 exemplificados nos arts. 11 a 21 do CC, 
desta forma no presente caso não se fala em ressarcimento, mas em 
reparação visando não mero acrescimento patrimonial23, mas sim uma 
compensação pelos sofrimentos experimentados. 

 

Em contrapartida, os danos sociais compõem os novos danos (estéticos, 

por perda de uma chance, morais coletivos, existenciais e danos sociais ou 

difusos) 81: 

 

A última categoria de danos e que merece estudo no presente trabalho é o 
Dano Social ou Difuso, proposto por Antônio Junqueira de Azevedo, trata-se 
de uma modalidade que visa garantir a ampla tutela a pessoa humana já que 
os danos sociais [...] são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por 
rebaixamento de seu patrimônio moral –principalmente a respeito da 
segurança –quanto por diminuição na qualidade de vida. 

 

                                            
80 BRASILINO, Fábio Ricardo Rodrigues. O dano social e função social da responsabilidade civil. 
22f. Artigo Científico (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu) – UNOPAR, Universidade Norte do 
Paraná, Arapongas, 2012. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1cde2efe98ea537f.> Acesso em: 21 nov. 2020. 
81 Ibidem. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1cde2efe98ea537f
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Diferentemente, ainda, os danos morais coletivos constituem lesões 

extrapatrimoniais, de personalidade em seu aspecto individual homogêneo 

afetando um grupo determinado ou determinável, por exemplo, a conduta que viola 

direitos específicos de deficientes físicos. Enquanto que os danos sociais ou 

difusos são lesões a direitos sociais, a estrutura social, a cultura e costumes a um 

grupo indeterminado de pessoas.  

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal tratou dessa diferença no 

Recurso Extraordinário 163.231/SP, estabelecendo danos morais coletivos como 

“aqueles pertencentes a grupos, categoria ou classes de pessoas determináveis, 

ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base” e os difusos 

são “aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas 

mesmas circunstâncias de fato” 82.  

Outrossim, essa mesma definição foi utilizada na fundamentação de outra 

decisão do STF, o Recurso extraordinário 378579-6/PE, sobre a reintegração de 

44 guardas sanitários para o combate a pandemia83. 

Assim, analisando-se somente o dano causado por uma publicação enganosa 

de um digital influencer, a maioria dos seus seguidores (um grupo indeterminado), 

que normalmente são números considerados, como 5 (cinco) ou 10 (dez) milhões, 

terão a sua opinião induzida e a confiança violada, de modo que o dano sofrido tem 

proporções sociais.  

 

4.2 CASOS CONCRETOS QUE RECONHECEM O DANO SOCIAL.  

 

Essa nova modalidade de dano foi admitida pelo STF, após as várias decisões 

reconhecendo o dano social.  

                                            
82 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 163.231/SP. Recurso Extraordinário. 
Constitucional. Legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos 
interesses difusos, coletivos e homogêneos. Mensalidades escolares. Capacidade postulatória do 
parquet para discuti-las em juízo Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo. Recorrido: 
Associação Notre Dame de Educação. Relator: Ministro Maurício Correia. Brasília, DF, j. 26 fev. 2001, 
DJ 29 jun. 2001. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur104566/false>. 
Acesso em: 24 abr. 2021 
83 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 378579-6/PE. Recurso Extraordinário. 
Reintegração dos Servidores ao Cargo Público. Direito à proteção à saúde. Interesse individual. A ação 
civil pública não é instrumento adequado para coibir o dano Ilegitimidade do Ministério Público. Recurso 
Conhecido e provido. Recorrente: Ministério Público Federal. Recorrido: União ADV.(A/S). Relator: 
Ministro Eros Grau. Brasília, DF, j. 04 out. 2005, DJe. 19 out. 2005. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho42252/false>. Acesso em: 24 abr. 2021 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur104566/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho42252/false


39 

Além disso, está presente na jurisprudência de vários Tribunais do Direto do 

Trabalho, mas com nomenclatura equivocada de dano moral coletivo, conforme 

Gustavo Abrantes explica, apud Reis Friede e Luciano Aragão84: 

 

Gustavo Abrantes aduz que nas reclamações trabalhistas em que for 
constatada uma ação deliberadamente praticada no sentido de desrespeitar 
a ordem jurídica trabalhista, deve o magistrado proferir condenação que vise 
à reparação específica pertinente ao dano social perpetrado, ainda que fixada 
ex officio, de modo a proteger a coletividade, a ordem jurídica e a paz social. 

 

Um dos casos de dano social, em que a nomenclatura foi usada corretamente, 

foi julgado pela 2ª Turma do TST, que reconheceu o dano social a prática de dumping 

social, embora não tenha concedido a indenização por ausência de pedido específico. 

A fundamentação foi que a prática do dumping proporciona agressões reincidentes 

que desconsideram a estrutura do Estado social e o modelo capitalista, com a 

obtenção de vantagem. Ademais afirmou que essa atividade configura um ato ilícito, 

com abuso de direito e explora limites econômicos.  

Ainda sobre o mesmo julgado, a 2ª turma informou que, quando se trata de um 

dano que afeta toda uma coletividade ou os seus valores, é necessária a ação do juiz, 

em defesa da autoridade da ordem pública, de modo a corrigir a ilegalidade85: 

 

RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI 13.015/2014. INDENIZAÇÃO 
POR DANO SOCIAL. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
Embora o dumping social seja prática veementemente condenável, por 
ferir não só os direitos individuais dos trabalhadores diretamente 
envolvidos com as empresas litigantes, mas também a sociedade de 
modo geral, por se configurar em prejuízo social, o julgador deve estar 
adstrito aos limites da lide estabelecidos na petição inicial apresentada, sob 
pena de a decisão ser considerada ultra ou extra petita, em afronta ao 
princípio da adstrição (arts. 128 e 460 do CPC/1973). Na hipótese dos autos, 
constata-se da inicial que não houve formulação de pedido de condenação 
da Reclamada ao pagamento de indenização por " dumping social". (...) viola 
os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa 
(artigo 5º, LIV e LV, da CF/88), configurando manifesto julgamento extra petita 
(arts. 128 e 460 do CPC). Precedentes. Recurso de revista conhecido e 
provido. 
(RR-1735-92.2013.5.15.0156, 2ª Turma, Relatora: Ministra Maria Helena 
Mallmann, DJe 27/09/2019). 

 

                                            
84 FRIEDE, Reis; ARAGÃO, Luciano. Dos Danos Sociais. Revista Jus, [s.l], mai. 2018. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/73759/dos-danos-sociais>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
85 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. 2ª Turma. Recurso de Revista nº 1735-92.2013.5.15.0156. 
Recorrente: Usina Bela Vista S.A e outros. Recorrido: José Maria de Souza Filho. Relator: Ministra 
Maria Helena Mallman. Brasília, DF, J. 07 ago. 2019, DJe. 27 ago. 2019. Disponível em: 
<https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/762339282/recurso-de-revista-rr-
17359220135150156/inteiro-teor-762339302>. Acesso em: 21 nov. 2020. 

https://jus.com.br/artigos/73759/dos-danos-sociais
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/762339282/recurso-de-revista-rr-17359220135150156/inteiro-teor-762339302
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/762339282/recurso-de-revista-rr-17359220135150156/inteiro-teor-762339302
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Outro exemplo, foi o recurso de revista julgado pela 7ª Turma do TST, a qual 

entendeu que a conduta da empresa ré ostenta caráter ofensivo e intolerável a 

sociedade. 

A decisão reconheceu o dano social, já que as provas produzidas nos autos 

demonstraram que a empresa desenvolveu a sua atividade econômica mediante a 

violação da ordem jurídica, permitindo que os substituídos laborassem em condição 

insalubre de trabalho sem a devida proteção, descumprindo as normas do MTE e 

também o disposto nas cláusulas coletivas pactuadas com o sindicato. 

Afirmou que era sonegado aos substitutos o pagamento de adicional de 

insalubridade correspondente.  

A decisão acrescentou que a conduta acarreta redução da capacidade 

laborativa dos indivíduos como um todo e que a situação é agravada por se tratar de 

empresa pública estadual, integrante da Administração Pública indireta. 

Aduziu que o dano social tratado está amparado pelo fundamento 

constitucional no art. 5º, XXIII da CF. 

Por fim, citou Ana de Oliveira Frazão, para fixar o valor indenizatório, acerca do 

dano social sofrido, em que devesse averiguar, a capacidade econômica e patrimonial 

da empresa, juntamente com a reprovabilidade da conduta e o montante de vantagem 

ilícita obtida.  

Assim, a 7ª Turma do TST reconheceu o dano social e condenou a empresa 

ao pagamento de indenização86: 

 

RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO-RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO 
POR DANO SOCIAL - DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO. No caso, ficou comprovado nos autos que a 
empresa permitiu que os substituídos laborassem em condição insalubre de 
trabalho sem a devida proteção, descumprindo as normas do MTE e também 
o disposto nas cláusulas coletivas pactuadas com o sindicato a respeito da 
manutenção de condições de trabalho que preservem a saúde do 
trabalhador. Além de não cuidar do aspecto preventivo, a ré também sonegou 
aos substituídos o pagamento do adicional de insalubridade correspondente. 
A ofensa atinge mais que cada trabalhador em sua individualidade, 
porquanto o desrespeito a normas de segurança e saúde no trabalho 
engendra o perecimento do ambiente de trabalho experimentado por 
todos os empregados da reclamada, assim como porque ofende direitos 
sociais pactuados e preservados pela sociedade como um todo, que os 

                                            
86 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. 7ª Turma. Recurso de Revista nº 1850-92.2010.5.03.0111. 
Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores em empresas de assessoramento, pesquisas, perícias e 
informações do Estado de Minas Gerais. Recorrida: Empresa de pesquisa agropecuária de Minas 
Gerais. Relator: Ministro Vieira de Mello Filho. Brasília, DF, J. 23 set. 2015, DJe. 23 out. 2015. 
Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/247132572/recurso-de-revista-rr-
18509220105030111/inteiro-teor-247132645>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/247132572/recurso-de-revista-rr-18509220105030111/inteiro-teor-247132645
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/247132572/recurso-de-revista-rr-18509220105030111/inteiro-teor-247132645
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elegeu fundamentais na afirmação do Documento Constitucional de 
1988. O fenômeno abordado, cujos pressupostos restaram bem delineados 
no caso concreto (conduta ilícita, culpa, nexo causal e dano extrapatrimonial) 
consiste no que a doutrina empresarial tem reconhecido como "dano social", 
modalidade de dano injusto de natureza extrapatrimonial e 
transcendente a situações individuais que é amparado pela teoria da 
responsabilidade civil, em seu momento evolutivo mais avançado. O 
reconhecimento e a coibição desse tipo de dano se amparam em fundamento 
constitucional: decorrem da função social da propriedade (da qual se 
extrai a função social da empresa) insculpida no art. 5º, XXIII, da 
Constituição Federal de 1988.  
(...) 
A gravidade e a natureza extrapatrimonial do dano social exigem que se 
pense na responsabilidade civil não apenas sob a ótica tradicional 
(compensatória). O debate envolve a discussão sobre as distintas 
funções da responsabilidade civil e sobre o equilíbrio entre elas: (I) 
compensatória, (II) preventiva, (III) normativa, (IV) equitativa (evitar o 
locupletamento ilícito) e (V) punitiva, embora essa última perspectiva 
envolva muitas controvérsias.  
(...) 
Nesses casos, devem ser invocados em favor da construção de um valor 
concreto, que seja proporcional ao dano. (...) Como parâmetros de 
quantificação, devem ser considerados: a) Reprovabilidade da conduta: se a 
responsabilidade objetiva é discutível, não há dúvidas de que casos de 
reincidência, dolo (violação calculada) e culpa grave devem ser tratados com 
rigor; b) capacidade econômica e patrimonial da empresa; c) montante da 
vantagem ilicitamente obtida. (...) As múltiplas funções da responsabilidade 
civil precisam ser harmonizadas com o princípio da manutenção da empresa 
e com a necessidade de se observar os múltiplos interesses que sobre ela se 
projeta. (...) O princípio da preservação da empresa não é incompatível com 
o reconhecimento e a reparação de danos sociais, mas deve ser importante 
parâmetro para a identificação, o tratamento e a quantificação de tais danos. 
Indenização por dano social fixada no valor de R$ 30.000,00, destinados ao 
treinamento de mão de obra no local base, em programas de saúde 
ocupacional, a serem definidos previamente e em comum acordo entre o 
sindicato autor e o Ministério Público do Trabalho, comprovado nos autos o 
efetivo gasto. Recurso de revista conhecido e provido"  
(RR-1850-92.2010.5.03.0111, 7ª Turma, Relator: Ministro Luiz Philippe Vieira 
de Mello Filho, DJe 23/10/2015). 

 

Além disso, também é possível encontrar decisões acerca do dano social por 

outros Tribunais. Por exemplo, a apelação cível julgada pela Turma Julgadora Mista 

da 7ª Região do Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu os reflexos do dano 

causado pela ré sobre outras empresas do mesmo ramo que insistem em manter na 

sua planilha de custos e benefícios a infringência aos direitos.  

Assim, para evitar o enriquecimento ilícito e por se tratar de um prejuízo que 

afeta a coletividade, decidiu-se que o valor a ser fixado pode ser revertido tanto para 

um dos Fundos existentes no município que têm cunho social ou mesmo deforma 

direta para uma entidade com o mesmo escopo. 
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Por fim, determinou se que o dano social, juntamente como o art. 883 parágrafo 

único do Código Civil mencionado na decisão, são normas de ordem pública, as quais 

independem de pedido para a aplicação e apreciação. 

Posteriormente, houve a interposição do recurso extraordinário para o STF87,, 

onde foi negado o seguimento, pois a Ministra Cármem Lúcia entendeu que, no caso 

específico, não houve contrariedade à Constituição Federal e que se tivesse ocorrido, 

seria de modo indireto, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário: 

 

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. DANO SOCIAL. 
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na 
alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da 
Primeira Turma Julgadora Mista da 7ª Região do Tribunal de Justiça de 
Goiás, que decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL [RECURSO]. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS. CONDUTA CAUSADORA DE DANOS MORAIS. 
VALOR ARBITRADO SEGUNDO PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. DANO PUNITIVO. POSSIBILIDADE NO SISTEMA 
JURÍDICO PÁTRIO. NORMA PROIBITIVA DO ENRIQUECIMENTO SEM 
CAUSA. INSTITUIÇÃO DE CARÁTER SOCIAL BENEFICIÁRIA DE PARTE 
DO VALOR. 
De outro lado, de forma indireta a finalidade dessa pena privada, de que estou 
tratando, também terá reflexos sobre outras empresas do mesmo ramo que 
insistem em manter na sua planilha de custos e benefícios a infringência aos 
direitos dos consumidores como fator multiplicador de suas riquezas. O art. 
883, parágrafo único do Código Civil, preceitua que ‘no caso deste artigo, o 
que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a 
critério do juiz’. O dispositivo está inserido no capítulo do pagamento indevido 
de forma a justificar que eventual pagamento feito nessas condições poderá 
ter uma destinação social. Ora, interpretando-se teleologicamente a norma, 
tenho que em se tratando de punição ao chamado dano social o benefício 
deve vir em prol da mesma sociedade afetada. Assim, o valor a ser fixado 
pode ser revertido tanto para um dos Fundos existentes no município que têm 
cunho social ou mesmo de forma direta para uma entidade com o mesmo 
escopo. Para concluir, o dispositivo invocado é norma de ordem pública e por 
tal motivo independe de qualquer pedido para sua apreciação e aplicação e 
ofício’” (fls. 87-88 – grifos nossos). Decidir de modo diverso do que assentado 
nas instâncias precedentes dependeria da análise prévia de legislação 
infraconstitucional aplicada à espécie (Código de Processo Civil e Código de 
Defesa do Consumidor). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da 
República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o 
processamento do recurso extraordinário. 4. Pelo exposto, nego seguimento 
a este recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e 
art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-
se. Brasília, 29 de abril de 2013. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora. 
(RE 741868 - GO – GOIÁS, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator (a): Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 29/04/2013, Publicação DJe-083 DIVULG 
03/05/2013 PUBLIC 06/05/2013). 

                                            
87  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 7.418.68-GO. Recurso 
Extraordinário. Consumidor. Dano Social. Ofensa Constitucional Indireta. Agravo ao qual se nega 
seguimento. Recorrente: Brasil Telecom S.A. Recorrido: Elcimar Carvalho de Abreu. Relatora: Ministra 
Cármen Lúcia. Brasília, DF, j. 29 abr. 2013, DJe. 03 mai. 2013. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho330687/false>. Acesso em: 29 mar. 2021 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho330687/false
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Outro exemplo, foi no tribunal de Minas Gerais que reconheceu o dano social 

em razão da ausência de garantia de acesso de pessoas com deficiência88.  

Restou decido que a falta de investimentos por parte do locatário, em 

infraestrutura durante o período que exerceu a atividade comercial, produzi prejuízo a 

qualidade de vida do deficiente físico, em geral, o que caracteriza dano social, uma 

vez que a conduta proporcionou lesão ao bem-estar coletivo. 

Ademais, tratou-se que o valor a ser arbitrado para indenizar o dano social tem 

que desestimular o comportamento futuro e repetido. As verbas têm, que serem 

discriminadas na sentença. 

O Relator, ainda, citou Carlos Roberto Gonçalves, para estabelecer os critérios 

de fixação de valores, que restou arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil) reais, para não 

representar doente de enriquecimento injusto89: 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO SOCIAL - ACESSIBILIDADE - 
VALOR. Ocorre dano social quando o ato lesivo ultrapassa o patrimônio 
material e moral da vítima atingindo a coletividade. A falta de investimento 
por parte do locatário, comerciante, em infraestrutura durante o período em 
que exerceu atividade comercial no local, gerando prejuízo para a qualidade 
de vida do deficiente físico, deve ser condenado a ressarcir os danos sociais. 
O dano social deve ser fixado com razoabilidade, considerando-se a 
gravidade, a natureza e repercussão da ofensa, bem como as circunstancias 
que envolveram os fatos. 
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.005228-4/002, Relator(a): Des.(a) Alberto 
Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/0019, publicação da 
súmula em 04/10/2019)  

 

4.3. FUNDAMENTAÇÃO PARA O DANO SOCIAL.  

 

                                            
88 MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça do Estado (13ª Câmara Cível). Apelação Cível nº 5003954-
49.2017.8.13.0223. Ação Cível Pública. Dano Social. Acessibilidade. Valor. Ocorre dano social quando 
o ato lesivo ultrapassa o patrimônio material e moral da vítima atingindo a coletividade. A falta de 
investimento por parte do locatário, comerciante, em infraestrutura durante o período em que exerceu 
atividade comercial no local, gerando prejuízo para a qualidade de vida do deficiente físico, deve ser 
condenado a ressarcir os danos sociais. O dano social deve ser fixado em razoabilidade, considerando-
se a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, bem como as circunstâncias que envolvem os 
fatos. Relator: Desembargador Alberto Henrique, Minas Gerais, j. 03 out. 2019, DJe. 04 out. 2019. 
Disponível em: 
<https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=A4A242
BB4F95FA9C235139F9F7E0C242.juri_node2?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=1
0&numeroUnico=1.0000.18.005228-4%2F002&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar>. Acesso em: 29 
mar. 2021. 
89 Ibidem.  

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=A4A242BB4F95FA9C235139F9F7E0C242.juri_node2?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0000.18.005228-4%2F002&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar
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Além dos direitos sociais anteriormente mencionados, a função social e a 

dignidade da pessoa humana são elementos essenciais para a legitimação do dano 

social. 

A função social surge como o reconhecimento de que os interesses particulares 

precisam estar em compatibilidade com os da sociedade. 

Assim, o influenciador digital, que pode ser reconhecido como uma empresa, 

pois tem organização, habitualidade nas postagens de conteúdo, profissionalismo e 

possui um objeto empresarial (art. 966 do CC), conforme explicado nos tópicos 

anteriores, não pode realizar postagens visando somente o lucro, sem se preocupar 

com os reflexos que as suas decisões irão proporcionar.  

Já a dignidade da pessoa humana, dentro de uma estrutura Republicana, 

sempre tem que ser defendida, de modo que o dano social seria uma forma de 

responsabilizar uma lesão causada a esse direito do sujeito como um corpo coletivo.  

Sobre esse assunto, Yuri Fisberg90: 

 

Induvidosa a fundamentação do dano social com base no Estado 

Democrático a partir da “dignidade da pessoa humana” (art. 1o, 

inciso II, da Constituição Federal), com base no objetivo fundamental 

republicano de “uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3o, inciso 

I, da Constituição) ou nos direitos fundamentais, como a “igualdade” 

(art. 5o, caput, da CF88). A “ eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais”justifica o protagonismo da responsabilidade civil como 

instrumento apto a mediar conflitos e impor valores. (...). Neste 
esteio, apesar do inequívoco fundamento legitimador na Constituição 
Federal, o principal argumento de legitimidade dos danos sociais é, 
paradoxalmente, a sua aptidão para reduzir os danos reconhecidos 
a partir da consagração da responsabilidade civil com viés punitivo.  

 

Outrossim, o dano difuso é abarcado no Código de Defesa do Consumidor, nos 

artigos 110, 2º e incisos VI e VII do art. 6º, conforme explica Xisto Tiago Medeiros 

Neto91: 

 

Em seguida, com o advento do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 
nº 8.078/90), sedimentou-se, de maneira explícita, no plano 
infraconstitucional, a base legal para a tutela efetiva do dano moral coletivo. 
Isso se deu pelos seguintes principais motivos: (a) em razão do art. 110 desse 
Código, que acresceu o inciso IV ao art. 1º da Lei de Ação Civil Pública, 
estendendo a utilização dessa ação a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo, por iniciativa dos entes legitimados; (b) à vista do parágrafo único do 

                                            
90 FISBERG, loc. cit. 
91 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
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art. 2º do CDC, que equiparou ao consumidor a “coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis”, para efeito da sua proteção nas relações em que 
intervier, reconhecendo-se, legalmente, à coletividade, como ente 
despersonalizado, a condição de titular de direitos, da mesma forma que o 
consumidor individualmente considerado, pessoa física ou jurídica7; (c) por 
força da clareza da redação dos incisos VI e VII do art. 6º desse Estatuto do 
Consumidor, erigindo como direitos básicos a efetiva proteção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, e 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. 

 

Por fim, art. 1º da Lei de Ação Civil Pública, que permitiu interpretações 

extensivas para aplicação do dano moral coletivo e dano social, consoante a 

explicação de Xisto Tiago Medeiros Neto92: 

 

Posteriormente, com a edição da Lei nº 8.884/94, conhecida como Lei 
Antitruste – que dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra 
a ordem econômica –, introduziu-se alteração no caput do art. 1º da Lei de 
Ação Civil Pública, para o fim de se incluir no texto legal, explicitamente, as 
expressões danos morais e patrimoniais, não mais havendo margem, pela 
própria literalidade do dispositivo, para qualquer argumento contrário ao 
reconhecimento normativo da possibilidade de reparação do dano moral 
coletivo, e também se reforçando a abrangência, a extensão e o universo de 
possibilidades das demandas coletivas. 

 

Em que pese, a nomenclatura utilizada pelo doutrinado Xisto Tiago Medeiros 

Neto seja dano moral coletivo, o mesmo entendimento pode ser aplicado aos danos 

sociais, uma vez que este visa responsabilizar o sujeito que afronta interesse difuso 

ou coletivo93.  

Além disso, o autor usa a frase “equiparou ao consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, para efeito da sua proteção nas relações em que 

intervier, reconhecendo-se, legalmente, à coletividade”94, se aproximando mais do 

conceito de dano difuso do que moral coletivo.  

A diferença do dano moral coletivo para o social é que aquele atinge várias 

vítimas determinadas ou determináveis moralmente, enquanto que os danos sociais 

são lesões que atinge vítimas indetermináveis, pela violação da confiança: 

Esse raciocino pode ser observado no texto de Flávio Monteiro Tartuce Silva e 

Ricardo Diego Nunes Pereira, apud Yuri Fisberg95: 

 

                                            
92 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 FISBERG, loc. cit. 
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Flávio Monteiro Tartuce Silva assevera que, embora os conceitos sejam 
“muito similares”, não são “sinônimos” porque se distinguem nos 
fundamentos e nas causas – “o dano social englobaria também as 
repercussões patrimoniais” da coletividade. Fabrício Angerami Poli (2014, p. 
236), por outro lado, assevera que o dano social se assemelha aos danos 
morais coletivos como violação dos “direitos personalíssimos dos indivíduos” 
inseridos em uma sociedade – distintos apenas com relação ao aspecto 
punitivo. Segundo este critério, qualificar-se-iam como dano social as 
violações a interesses e direitos difusos (inciso I); enquanto que o dano moral 
coletivo consubstancia violação a interesses e direitos coletivos em sentido 
estrito (inciso II) ou individuais homogêneos (inciso III). Desta forma, o dano 
social poderia ser identificado como aquele que atinge vítimas 
indetermináveis, ao contrário do dano moral coletivo (determinadas ou 
determináveis). 

 

Ademais o autor conclui que os danos morais coletivos e os danos sociais são 

figuras correlatas, presentes dentro do instituto da responsabilidade civil96: 

 

Deste modo, os danos morais coletivos são figura correlata aos danos sociais 
se associados ao propósito punitivo – como já admitido pela jurisprudência. 
A associação desta função punitiva, por outro lado, não está associada a 
qualquer violação de interesses/direitos – os danos sociais são, por definição, 
atos exemplarmente negativos, o que reaviva a importância da culpa na 
responsabilidade civil. 

 

No mesmo sentido, Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino97 preconiza: 

 

A principal diferença entre o coletivo para o social é que ao se tratar do 
primeiro busca-se ressarcir os danos causados aos direitos coletivos e 
individuais homogêneos, que são determinados ou determináveis, já o dano 
social abarcar também os direitos difusos, que da sua própria conceituação 
não pode ser tutelado pelo dano coletivo ante a sua indivisibilidade. 

 

Portanto, comprovados os elementos necessários para a configurar a 

responsabilidade, fato gerador do dano (culpa ou dolo); o nexo de causalidade e; a 

lesão que transcende a esfera individual da vítima, gerando um problema para toda 

uma coletividade, o influenciador é responsável pelo dano social causado. 

 

4.4 REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS.  

 

Quanto a indenização, como os danos causados tem proporções amplas em 

relação ao dano individualizado, comprometendo a estrutura social, a teoria 

                                            
96 FISBERG, loc. cit. 
97 BRASILINO, loc. cit. 
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predominante é de que ela tenha o intuito de punir o ofensor e reparar a vítima. Nesse 

sentido, Antônio Junqueira de Azevedo98: 

 

Observamos, sobre isso, que a pena tem em vista um fato passado enquanto 
que o valor de desestímulo tem em vista o comportamento futuro; há punição 
versus prevenção. [...] O valor por desestímulo, por outro lado, voltando a 
comparação com punição, é especialmente útil quando se trata  de empresa, 
pessoa jurídica, agindo no exercício das suas atividades profissionais , em 
geral, atividades dirigidas ao público [...] portanto, apesar do mesmo 
fundamento – dano social – as verbas devem ser discriminadas; as diferenças 
entre verbas de punição e por desestímulo se apresentam nas razões 
justificadoras (fatos passados e fatos futuros) e, em linha de princípio, 
também quando se põe a atenção nas pessoas visadas (pessoas físicas na 
punição e pessoas jurídicas na dissuasão). 

 

O doutrinador Xisto Tiago Medeiros Neto99 converge com a ideia de que os 

danos sociais dependem de uma indenização punitiva e preventiva, proporcional à 

lesão causada, para evitar que direitos sociais sejam banalizados:  

 

No objetivo de impedir o prevalecimento dessas hipóteses absurdas e 
injustas, estruturou-se, legalmente, o mecanismo de condenação do ofensor 
em uma parcela pecuniária significativa, de maneira a atender, 
preponderantemente, à finalidade sancionatória, e também preventiva, que 
informa esse tipo especial de responsabilidade civil, pertinente ao campo dos 
direitos coletivos (lato sensu). 
(...) 
Assim, a condenação consistente na imposição de uma parcela pecuniária 
ao ofensor corresponde à forma de resposta e responsabilização concebida 
pelo sistema jurídico, equivalente ao que se convencionou chamar de 
reparação em sede de dano moral coletivo, e que constitui uma espécie de 
indenização punitiva. 
(...) 
Portanto, o que se concebe como reparação de dano moral coletivo constitui 
uma espécie de reação jurídica necessária diante da intolerável lesão a 
direitos transindividuais, guardando especificidade e congruência com a 
racionalidade inerente à tutela desses interesses 

 

Logo, o a indenização tem que ser adequada e eficaz as peculiaridades do 

dano, impedindo qualquer benefício ao lesante e proporcional a tolerabilidade da 

conduta. Seu caráter punitivo está atrelado a magnitude da lesão que prejudica uma 

sociedade ou um grupo, não somente um indivíduo, seja por condutas reiteradas ou 

um único ato que teve uma extensa repercussão.  

Sobre o tema, Xisto Tiago Medeiros Neto100: 

 

                                            
98 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano 
social. In: Revista trimestral de Direito Civil. v.19. Rio de Janeiro: Pa-dma, set. 2004, p. 211-218. 
99 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
100 Ibidem. 
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O que se almeja, de maneira primordial, é atender-se à necessidade de 
imposição ao ofensor de uma condenação pecuniária que signifique 
sancionamento pela prática da conduta ilícita, cuja ocorrência resultou em 
benefícios ou vantagem indevida, não obstante, a gravidade da violação de 
direitos fundamentais, circunstância esta inaceitável para o sistema de 
justiça.  
De forma secundária, no entanto, é possível até mesmo conceber uma 
finalidade compensatória indireta em sede de reparação do dano moral 
coletivo, considerando que é a coletividade o sujeito passivo da violação e do 
respectivo dano e que a parcela da condenação será destinada à busca da 
reconstituição dos bens lesados (...) 
Assim, embora não se negue a existência de caráter compensatório (...), é 
inevitável reconhecer que o seu arbitramento deve observar, principalmente, 
o caráter sancionatório-pedagógico, de forma a desestimular outras condutas 
danosas a interesses coletivos extra patrimoniais 

 

Assim, no dano social é nítido que a indenização pecuniária, além do caráter 

compensatório ao lesado, tem natureza punitiva e preventiva, de modo a evitar que o 

sujeito venha a repetir a conduta reintegrada que prejudicou várias pessoas, ou, no 

caso de um único ato que tenha grande repercussão, o valor tem que ser suficiente 

para responsabilizar o sujeito pelo ato que sabia, ou deveria saber (dever de cuidado), 

que prejudicaria uma coletividade.  

Nessa perspectiva, uma única postagem de um formador de opinião tem um 

grande alcance, razão pela qual este deve sempre se preocupar com os reflexos das 

suas decisões (responsabilidade frente ao alto nível de seguidores). Portanto, o 

conteúdo que induz a erro o seguidor, por culpa ou dolo do influenciador, causa dano 

moral a inúmeras pessoas, isto é, um dano social.  

 

4.5 O VALOR DA CONDENAÇÂO  

 

O montante indenizável tem que ser proporcional a conduta praticada a ser 

arbitrada pelo juiz. Este por sua vez deve se ater a questões como: natureza, 

gravidade e repercussão da lesão; situação econômica do ofensor; proveito obtido 

com a conduta ilícita; grau de culpa ou dolo; e grau de reprovabilidade social.  

Quem estabelece esses tópicos e os aprofunda é Xisto Tiago Medeiros Neto101, 

em seu texto O Dano Moral Coletivo e o Valor da sua Reparação.  

Ele explica que a natureza, a gravidade e a repercussão da lesão dizem 

respeito arbitrariedade do valore indenizatório em razão da relevância do bem jurídico 

                                            
101 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
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lesado para a sociedade, que deve ser ponderado conforme a situação econômica do 

ofendido102:  

 

(I) a natureza, a gravidade e a repercussão da lesão  
Deve-se verificar, neste ponto, exemplificativamente, a essência e a 
relevância do interesse lesado e o valor que representa para a sociedade. 
Além disso, também ensejam consideração os aspectos da irreversibilidade 
e gravidade do dano e da extensão dos seus efeitos (se mais limitados ou de 
abrangência maior, seja quanto ao espaço e ao tempo, seja quanto à 
coletividade afetada). 
(II) a situação econômica do ofensor  
Destaca-se, aqui, a importância quanto a não se perder de vista a con-
diçãofinanceiraepatrimonialdoautordodanoeagrandezaeconômicadasua 
atividade, sob a necessária consideração do efeito que verdadeiramente 
representará o valor a ser estabelecido, em relação à sua conduta, uma vez 
que condenações de pequena expressão pecuniária, em face de grandes 
empresas ou corporações – principalmente aquelas que se revelam 
contumazes descumpri-dorasdasnormasdeproteçãoaotrabalho–
,nãosignificarãonemsançãoeficaz,nemtambémdissuasãosuficienteaimpedirn
ovasviolaçõesdoordenamentojurídico e a reiteração de danos à 
coletividade.Seráesse,porlógico,oelementobalizadorparaguiarafixaçãodoval
orobjeto da condenação, em face da observação da presença dos demais 
aspectos indicados. O magistrado ainda poderá se valer, se necessário, de 
informações patrimoniais, contábeis, bancária se até fiscais respeitantes ao 
ofensor, obtidas por qualquer meio, de maneira a garantir que o quantum 
fixado atenda à sua adequada destinação.  

 

É imperioso perceber se o lesante aferiu vantagem ou benefício com o ato 

ilícito. Nessa perspectiva, o influenciador digital é pago para fazer a propaganda, o 

que é suficiente para responsabiliza-lo, conforme o art. 7º parágrafo único e 25 § 1º 

do CDC, mas para aumentar o montante indenizatório, seria necessário a 

configuração de outro benefício adquirido, uma vez que o pagamento do patrocínio já 

é um fato inerente do ato.  

Logo, o benefício ou vantagem deve ser outra, como um pagamento extra, ou 

participação nos lucros, condicionado a uma mentir sobre a qualidade do produto, de 

modo a caracterizar tolerabilidade quanto à conduta, de maneira que o valor da 

condenação possa neutralizar tal absurdidade. Nesse sentido, Xisto Tiago Medeiros 

Neto103: 

 

III) o proveito obtido com a conduta ilícita 
É fundamental ter-se a percepção do benefício ou vantagens, principalmente 
de ordem econômica, auferidas pelo agente com a prática ilícita, aspecto que 
aponta a existência de motivação e propósito para a causação do dano, 
ampliando-se a visão da intolerabilidade quanto à conduta, de maneira que o 
valor da condenação possa neutralizar tal absurdidade. É possível verificar, 

                                            
102 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
103 Ibidem. 
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igualmente, se se tratou de uma conduta isolada ou de uma prática reiterada 
do ofensor, para obter ganhos, dado importante na tarefa de arbitramento da 
parcela. 

 

O autor, ainda, afirma que o valor deve ser fixado conforme o dolo, culpa e a 

reincidência, quando caracterizada desprezo reprovável do autor quanto às regras e 

princípios integrantes do ordenamento jurídico. No caso dos influenciadores digitais 

isso poderia ser demonstrado se mesmo depois de uma condenação por um dano 

social causado, ele vier a reincidir104:  

 

(III) o grau da culpa ou do dolo, se presentes, e a verificação de 
reincidência 
A conduta, sendo dolosa ou denotando culpa grave, enseja, evidentemente, 
uma reação de maior força do sistema jurídico, correspondendo, no particular, 
a uma agravante para justificar uma maior expressão do valor da reparação. 
Ademais, a verificação de reincidência do ilícito vem a demonstrar o desprezo 
reprovável do autor quanto às regras e princípios integrantes do ordenamento 
jurídico, constituindo aspecto inaceitável para o sistema de justiça, a exigir, 
também, o incremento da parcela da condenação. 

 

Por fim, o grau de reprovabilidade social da conduta adotada pode aumentar o 

valor indenizatório pelo modo como há desrespeito a valores fundamentais sociais, 

assim, explica Xisto Tiago Medeiros Neto105:  

 

(V) o grau de reprovabilidade social da conduta adotada.  
Facilmente se apreende, de acordo com o que aponta o senso comum, a 
reprovação social que determinadas condutas ilícitas suscitam, em face do 
dano observado, à vista do desrespeito a valores fundamentais da 
coletividade. O órgão judicial será necessariamente o intérprete dessa 
realidade, a ser tomada como ponto de consideração para traduzir-se o 
critério de justiça exigido na resposta a ser dada. Esse é, portanto, aspecto 
importante a ser contemplado na tarefa de arbitramento do quantum 
pertinente à condenação, pois, dependendo das características peculiares a 
determinadas coletividades e do padrão de valores vigente, os efeitos da 
prática ilícita podem-se sentir de maneira diferenciada, sendo maior ou menor 
a repercussão negativa na sociedade 

 

4.6 A DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.  

 

Como a indenização assume esse caráter punitivo e preventivo nos danos 

morais coletivos, as doutrinas divergem quanto a destinação desse dinheiro. 

                                            
104 MEDEIROS NETO, loc. cit. 
105 Ibidem. 



51 

Alguns doutrinadores defendem que o plus indenizatório106 deve ser destinado 

aos fundos de reparação à sociedade, comparando como o tratamento feito aos casos 

de danos ambientais.  

Para Antônio Junqueira, a vítima que entrou com o processo discutiu e 

defendeu o tema que deveria ficar com todo o montante indenizatório, descartando a 

hipótese anterior sob a justificativa de que o Ministério Público já possui muitas 

demandas e mais um tema iria sobrecarregar o sistema.  

Contudo, o entendimento mais aceito é o do doutrinador Flavio Tartuce107 de 

que a indenização tem que ser destinada à fundos sociais:  

 

A ideia, nesse sentido, é perfeita, se os prejuízos atingiram toda a 
coletividade, em um sentido difuso, os valores de reparação devem também 
ser revertidos para os prejudicados, mesmo que de forma indireta. 

 

Dessa forma, sabendo que a finalidade da responsabilidade de um dano social 

causado é para prevenir e/ou punir aquele que pratica uma conduta que transcende 

um interesse individual, o lógico é que esse valor seja destinado à coletividade, 

evitando o enriquecimento sem causa, na medida que reprime a conduta lesiva.  

Portanto, é necessária reconhecer a responsabilidade do influenciador digital, 

sobre uma propaganda de um produto que não condiz com a realidade, violando a 

boa-fé e levando o consumidor a erro, causando um dano social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
106 SILVESTRE, Gilberto Facherri; SILVA, Alcides Caetano; SCHNEIDER, Flavio Britto Azevedo. O 
dano social como nova categoria de dano na responsabilidade civil e a destinação da sua indenização. 
Revista Jus, [S.l], jul. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40969/o-dano-social-como-
nova-categoria-de-dano-na-responsabilidade-civil-e-a-destinacao-da-sua-
indenizacao#:~:text=A%20indenização%20do%20dano%20social%20possui%20uma%20função%20
diversa%20da,coerção%20do%20agente%20lesivo%2C%20por>. Acesso em: 19 nov. 2020. 
107 TARTUCE, 2018, p. 222. 
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5. CONCLUSÃO. 

 

Consoante todo o estudo realizado, depreende-se que os influenciadores 

digitais têm responsabilidade pelos danos causados a sociedade.  

Isso porque, em razão de toda a evolução história das mídias sociais e da 

publicidade, atrelado ao consumismo da modernidade líquida descrito por Gilles 

Lipovetsky e Zygmunt Bauman, todo influenciador digital possui uma relação de 

proximidade como os seus seguidores, seja porque os consumidores buscam um 

feedback sobre o produto que pretende comprar e o influenciador contribui com os 

seus conteúdos de fácil acesso; ou, pois seus fãs têm o interesse por consumir e 

vivenciar as mesmas experiências que os seus ídolos.  

Essa conexão cria uma boa reputação do influenciador digital, chamando a 

atenção do público e ganhando a sua confiança, isto é, uma legítima expectativa de 

que os conteúdos disponibilizados são verdadeiros, condizentes com a realidade. 

Dessa forma, quando o influenciador digital induz o seu seguidor a erro - 

mentindo ou exagerando sobre a qualidade do produto – prática ato ilícito, cujo dano 

causado atinge a coletividade.  

Nessa perspectiva, observa-se a existência do fato gerador do dano, pois a 

publicidade ilícita, a qual quebra a legítima expectativa do consumidor, configura um 

ato de má-fé, culpa ou dolo. O nexo de causalidade é visível, em razão da alta 

probabilidade de a pessoa ter comprado aquele produto ou marca específica, 

influenciadas pelo digital influencer, haja vista que essa é uma das suas principais 

funções, formar opiniões. Por fim, há o dano causado. 

Ocorre que essa lesão transcende a esfera individual, causando um dano moral 

coletivo, pela frustração generalizada de todos os seguidores ou consumidores do 

conteúdo do influenciador digital, os quais foram induzidos a erro.  

Assim, indubitavelmente o influenciador digital que realiza a propaganda de um 

produto, distorcendo a qualidade e características do produto, em razão da sua 

condição de formador de opinião, causa um ato ilícito a uma coletividade, devendo 

responder solidariamente a todos que causaram o dano nos consumidores, conforme 

o art. 7º parágrafo único e 25 § 1º do CDC.  
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ANEXO 

 

 

Título: Definição de influenciador digital segundo diversos autores. 

Autores Definição de influenciador digital 

(Abidin & Ots, 2015) "Influencers are one form of 

microcelebrities who document their 

everyday lives from the trivial and 

mundane, to exciting snippets of the 

exclusive opportunities in their line of 

work. Influencers are shapers of public 

opinion who persuade their audience 

through the conscientious calibration of 

personae on social media, as supported 

by ‘physical’ space interactions with their 

followers in the flesh to sustain their 

accessibility, believability, emulatability, 

and intimacy -in other words, their 

‘relatability’" (p.3) 

(Xiao, Wang, & Chan-Olmsted, 2018) "YouTube influencers or YouTube 

personalities are individuals who 

produce and upload videos onto the 

platform and have a group of followers 

that regularly watch the uploaded 

videos." (p.2) 

(Djafarova & Trofimenko, 2018) "(...) the term ‘Instafamous’ describes an 

individual who became famous via their 

profile on Instagram and is familiar to 

most users of this media" (p.1-2 

(Hearn & Schoenhoff, 2016) "The SMI works to generate a form of 

“celebrity” capital by cultivating as much 

attention as possible and crafting an 

authentic “personal brand” via social 

networks, which can subsequently be 
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used by companies and advertisers for 

consumer outreach." (p.194) 

(Freberg, Graham, McGaughey, & 

Freberg, 2011 

"Social media influencers (SMIs) 

represent a new type of independent 

third party endorser who shape audience 

attitudes through blogs, tweets, and the 

use of other social media" (p.1) 

(Dhanesh & Duthler, 2019) "A social media influencer is a person 

who, through personal branding, builds 

and maintains relationships with multiple 

followers on social media, and has the 

ability to inform, entertain, and potentially 

influence followers’ thoughts, attitudes, 

and behaviors." (p.3) 

(De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 

2017) 

"Social media influencers are referred to 

as people who have built a sizeable 

social network of people following them. 

In addition, they are seen as a regard for 

being a trusted tastemaker in one or 

several niches." (p.1) 

Fonte: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122334/2/352808.pdf. 
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