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O presente texto busca analisar o “preço psicológico” na ótica da tutela dos Direitos 

Coletivos latu sensu, ao qual esta tática publicitária acompanhada da não devolução do 

troco de centavos aos consumidores induz a erro, provocando um dano a uma grade 

parcela da população consumidora. Considerando que uma determinada rede de 

supermercados locais adota como estratégia de marketing o anúncio de produtos com 

valores fracionados, induzindo o consumidor a adquiri-los por um valor aparentemente 

mais barato, como R$ 0,99 ou R$ 99,99, busca-se verificar se esta prática trata de um 

fato atípico ou ilícito encadeando seus efeitos a esfera penal e cível em observância a 

tutela coletiva. Verifica-se que uma rede de supermercados locais, composta por cinco 

estabelecimentos, caso retenha diariamente, cada loja, R$ 0,01 (um centavo) de troco de 

2.000 (dois mil) consumidores, em um ano, obterá um fluxo de caixa extra de R$ 

36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais). Utilizando-se de pesquisas a fontes 

bibliográficas, análise de casos concretos e sítios virtuais, foi possível concluir que a 

não devolução voluntária do troco de um centavo a centenas de consumidores poderá 

configurar não apenas o delito de apropriação indébita e a lavagem de dinheiro, como 

também o dano moral coletivo diante da lesão na esfera moral de uma coletividade. 

Dentro desse contexto, verificando-se a referida conduta, a pesquisa ora em curso visa 

enquadrar tais condutas como criminosas e abusivas por parte de determinados 

estabelecimentos comerciais, objetivando, reparar os danos causados aos consumidores, 

a comunidade, que nessas ocasiões são os sujeitos hipossuficientes da relação. 
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