
 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a1

 

 

Curso/Disciplina: Direito do Consumidor 

Aula: 17 

Professor (a): Samuel Côrtes 

Monitor (a): Wyrajane Terra da Silva 

 

Aula nº. 17 

 

BANCOS DE DADOS 

 

1. Introdução  

          A doutrina entende que arquivos de consumo é o gênero, sendo as espécies: 

a) Cadastros que consumidores – são as informações repassadas pelo próprio consumidor. São 

informações utilizadas tanto em benefício do fornecedor, quanto do credor. São as informações 

passadas com o propósito de receber publicidades e informações. 

b) Bancos de dados – são informações relativas aos consumidores e que nem sempre são utilizadas em 

seu benefício. 

Os bancos de dados podem ser de natureza negativa, exemplo: Serasa, CDL, e outros. São os 

chamados serviços de proteção ao crédito. Esses bancos de dados estão regulamentados no artigo 

43 e seguintes do CDC. A negativação do consumidor, quando preenchidos os requisitos legais é uma 

conduta válida.   

Esses bancos de dados também podem ser de natureza positiva, os quais foram regulamentados 

pela lei 12.414/2011. As informações desses bancos de dados são voltadas para a formação de um 

cadastro positivo do consumidor, de modo a viabilizar a concessão de crédito àquele consumidor e 

tornar o crédito mais barato. O nome do consumidor somente pode ser inserido no cadastro 

positivo se o consumidor anuir. 

        O bem jurídico tutelado em relação aos dados do consumidor, que são inseridos nesses bancos 

de dados é a honra, imagem, nome, que são atributos inerentes à própria personalidade humana. 

São esses atributos que concretizam o princípio da dignidade humana. 

        É em razão da importância desse bem jurídico tutelado, que pode ser violado, sendo 

negativado indevidamente, é que tal proceder gera em favor do consumidor o chamado dano 

moral in re ipsa.  

 

2. Credit Score  

            Surgiu uma discussão para saber até que ponto um instituto jurídico conhecido como credit score, 

seria válido no nosso ordenamento jurídico.  

            O credit score é um método estatístico que visa instituir uma pontuação ao consumidor, levando em 

consideração, informações públicas já existentes nos bancos de dados positivos e negativos. Ele também 

tem como objetivo a concessão do crédito responsável, impedindo que o consumidor se coloque em uma 
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condição de super endividamento. O super endividamento, é atribuído muitas vezes, ao próprio fornecedor 

que concede crédito ao consumidor de forma irresponsável sem exigir nenhum tipo de garantia, sem 

verificar a possibilidade de adimplemento ou inadimplemento daquele crédito concedido.  

           O fornecedor tem a obrigação de fazer esta análise, baseado no princípio da boa fé objetiva.  

           A legalidade do credit score foi validada pelo STJ por meio da Súmula 550, abaixo transcrita: 

 

           Súmula 550-STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui 

banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as 

informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. 

  

           O consumidor tem o direito de ter acesso às informações que sobre ele constam nesses cadastros, 

podendo inclusive ajuizar demanda, requerendo documentos para sua verificação, de quais informações 

foram levadas em consideração e as fontes efetivamente consultadas. Essas informações não podem ser 

excessivas e nem sensíveis. São aquelas informações que se utilizadas podem levar esse método estatístico à 

ilegalidade, dando direito a indenização por dano moral. 

          Vejamos o que diz o artigo 3º, §3º da Lei 12.414/2011 sobre o assunto: 

 

          (...) 

           § 3
o
  Ficam proibidas as anotações de:  

           I - informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de 

crédito ao consumidor; e  

           II - informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à 

informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas.  

 

          Essas informações, se utilizadas pelos bancos de dados, dá ensejo à reparação correspondente pelo 

consumidor. 

          As informações que constam sobre o consumidor precisam ser claras, objetivas, verdadeiras, conforme 

previsão contida no artigo 3º da lei, abaixo transcrito: 

         Art. 3
o
  Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do 

histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei.  

         § 1
o
  Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, 

verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado.  

         § 2
o
  Para os fins do disposto no § 1

o
, consideram-se informações:  

          I - objetivas: aquelas descritivas dos fatos e que não envolvam juízo de valor;  

          II - claras: aquelas que possibilitem o imediato entendimento do cadastrado independentemente de remissão a 

anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou nomenclatura específica;  

          III - verdadeiras: aquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação nos termos desta Lei; e  

          IV - de fácil compreensão: aquelas em sentido comum que assegurem ao cadastrado o pleno conhecimento do 

conteúdo, do sentido e do alcance dos dados sobre ele anotados.  

         Essas são as informações que podem conter nos bancos de dados positivos e negativos. 
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3. Bancos de Dados Negativos 

        É exemplos de bancos de dados negativos a Serasa, CDL, Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo, dentre 

outros. A natureza jurídica desses bancos é encontrada no artigo 43, §4º do CDC: 

        Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

        § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres 

são considerados entidades de caráter público. 

        Eles prestam serviço de utilidade pública, podendo ser entidades privadas ou pessoa jurídica de direito 

público. Isso significa dizer que uma eventual negativa na prestação de informações relativas ao consumidor, 

ou à pessoa jurídica, pode ser requerida por meio do Habeas Data.  

        Vejamos a Súmula 385:           

         Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento 

         Essa súmula diz o seguinte: se o consumidor tem uma primeira negativação válida e depois várias 

outras negativações ilegais, que em regra geraria um dano moral in re ipsa, o nome, a honra do consumidor 

já foi maculado na primeira inscrição; o que significa dizer que não houve maiores prejuízo em relação às 

demais, ainda que indevidas ressalvadas o direito de buscar a retificação. O entendimento aqui é que não 

cabe o dano moral in re ipsa, porém, o STJ tem precedentes no sentido de que a Súmula 385, por si só, não 

afasta a obrigatoriedade dos bancos de dados observarem o dano da boa fé objetiva. 

         Se no caso concreto, for demonstrada violação aos preceitos da boa fé objetiva é possível buscar 

indenização por dano moral.  

         A compensação de cheque pós datado, antes da data combina, gera dano moral in re ipsa, mesmo que 

a negativação seja após a existência de uma inscrição considerada válida.  

 

3.1. Requisitos que legitimam a Inscrição dos Consumidores nos Bancos de Dados: 

a) Consumidor devedor; 

b) Ser previamente notificado – artigo 43, §2º do CDC – Súmulas 359 e 404 do STJ. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Basta apenas que a notificação seja encaminhada ao endereço 

que o consumidor forneceu ao fornecedor, que por sua vez forneceu ao órgão do cadastro, sendo ele 

considerado fornecedor por equiparação. 

Não há necessidade de prévia notificação, quando os dados do consumidor já constar em cadastros 

públicos, como é o caso dos protestos em cartório e das ações de execuções. 

         Uma vez que o consumidor é negativado ele tem direito ao acesso àquelas informações e também a 

retificação daquelas informações, conforme parágrafo terceiro do artigo 43 do CDC: 

       § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicarem a alteração aos eventuais destinatários 

das informações incorretas. 

       Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem nos bancos de 

dados é crime. Do artigo 43 pode ser feito uma remissão ao artigo 72. 
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        Deixar de corrigir as informações, quando o consumidor exigir, também é crime. 

 

3.2. Exclusão do Nome do Consumidor dos Cadastros Restritivos de Crédito 

a) Pelo pagamento – a baixa do protesto é responsabilidade do consumidor devedor. De acordo com a 

Súmula 548 do STJ a obrigação de excluir o nome do consumidor dos cadastros restritivos de 

crédito, após a realização do pagamento, é do credor fornecedor no prazo de 05 dias úteis, por 

interpretação analógica do artigo 43, §3º do CDC. 

b) Temporal – o tempo máximo que o consumidor poderá ficar com o nome validamente negativado é 

de 05 anos. Nada impede que o fornecedor efetue a cobrança do débito por outros meios. O marco 

inicial da contagem do prazo de 05 anos é a data do inadimplemento da obrigação. 

Prazo prescricional – A Súmula 323 do STJ dá um norte de interpretação. Essa prescrição é a da 

cobrança da obrigação. É valido o que vier primeiro, os 05 anos para restrição do nome ou a 

prescrição da pretensão de cobrança da obrigação. 

        O CDC, no artigo 44 traz o banco de dados negativos dos fornecedores, conforme segue: 

         Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação 
indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 

         § 1° É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. 

         (...). 

         Com respeito até mesmo à boa fé objetiva, o ordenamento jurídico prevê a existência de bancos de 
dados negativos dos consumidores e dos fornecedores. 

 


