
2. Oferta e Práticas Comerciais





2.1. Princípio da Vinculação da Oferta

RECURSO ESPECIAL N. 1.365.609-SP (2011/0105689-3)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: General Motors do Brasil Ltda.

Advogado: Mário de Azevedo Marcondes e outro(s)

Recorrido: Milton Ferreira Barros

Advogado: Bolivar dos Santos Xavier e outro(s)

EMENTA

Direito do Consumidor. Recurso especial. Vício do produto. 

Automóveis seminovos. Publicidade que garantia a qualidade do 

produto. Responsabilidade objetiva. Uso da marca. Legítima 

expectativa do consumidor. Matéria fático-probatória. Súm. n. 7-STJ.

1. O Código do Consumidor é norteado principalmente pelo 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e pela necessidade 

de que o Estado atue no mercado para minimizar essa hipossufi ciência, 

garantindo, assim, a igualdade material entre as partes. Sendo assim, 

no tocante à oferta, estabelece serem direitos básicos do consumidor 

o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços (CDC, art. 6º, III) e o de receber proteção contra a publicidade 

enganosa ou abusiva (CDC, art. 6º, IV).

2. É bem verdade que, paralelamente ao dever de informação, se 

tem a faculdade do fornecedor de anunciar seu produto ou serviço, 

sendo certo que, se o fizer, a publicidade deve refletir fielmente 

a realidade anunciada, em observância à principiologia do CDC. 

Realmente, o princípio da vinculação da oferta refl ete a imposição 

da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade 

e nos contratos, de forma que esta exsurge como princípio máximo 

orientador, nos termos do art. 30.
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3. Na hipótese, inequívoco o caráter vinculativo da oferta, 

integrando o contrato, de modo que o fornecedor de produtos ou 

serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a publicidade 

venha a despertar no consumidor, mormente quando veicula 

informação de produto ou serviço com a chancela de determinada 

marca, sendo a materialização do princípio da boa-fé objetiva, exigindo 

do anunciante os deveres anexos de lealdade, confi ança, cooperação, 

proteção e informação, sob pena de responsabilidade.

4. A responsabilidade civil da fabricante decorre, no caso concreto, 

de pelo menos duas circunstâncias: a) da premissa fática incontornável 

adotada pelo acórdão  de que os mencionados produtos e serviços 

ofertados eram avalizados pela montadora através da mensagem 

publicitária veiculada; b) e também, de um modo geral, da percepção 

de benefícios econômicos com as práticas comerciais da concessionária, 

sobretudo ao permitir a utilização consentida de sua marca na oferta 

de veículos usados e revisados com a excelência da GM.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel 

Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília (DF), 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Milton Ferreira Barros ajuizou, 

em 2003, ação de indenização em face de Afonso Distribuidora de Veículos 

Ltda. e General Motors do Brasil Ltda. - GM sustentando que, confi ando 

na publicidade veiculada, adquiriu automóvel seminovo que veio a apresentar 
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diversos problemas. Apesar de trocado por outro, ainda assim demonstrou 

inúmeros defeitos.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido para 

condenar as rés, de forma solidária, nas seguintes verbas: a) R$ 8.590,00, por 

conta da devolução de quantias pagas; b) R$ 457,85 e R$ 320,78, a título de 

reembolso de despesas efetuadas; c) R$ 3.907,53, por conta das prestações do 

fi nanciamento; d) R$ 6.901,60, a título de reembolso da quantia paga para a 

quitação do fi nanciamento; e) correção monetária e juros; f ) R$15.990,00, a 

título de indenização pelos danos morais.

Interposta apelação por ambas às partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa:

Compra e venda de veículo. Indenização c.c. perdas e danos e lucros 

cessantes. Veículos semi-novos vendidos com a propaganda de serem 

qualificados e totalmente inspecionados. Autor que adquiriu veículo usado 

junto à concessionária ré, e que passou a apresentar uma série de problemas. 

Veículo trocado pela concessionária, com pagamento de diferença. Ocorrência. 

Segundo veículo adquirido que também passou a apresentar problemas. 

Solidariedade passiva entre as rés reconhecida. Ação julgada parcialmente 

procedente. Apelação. Preliminares: ilegitimidade passiva e nulidade da sentença 

por cerceamento de defesa. Rejeitadas. Solidariedade prevista no artigo 18 

do CDC. Responsabilidade solidária por danos causados ao consumidor. Vício 

de qualidade. Dano moral caracterizado. Valor mantido. Sentença reformada 

apenas no tocante ao termo inicial da correção monetária, sem alteração da parte 

dispositiva. Recursos improvidos.

(fl s. 342-348)

Irresignada, General Motors interpõe recurso especial com fulcro nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, por negativa de vigência aos arts. 3º e 

267, VI, do CPC e art. 12, § 3º, II e III, do CDC.

Aduz que não tem legitimidade para causa, uma vez que o programa 

“SIGA” não se relaciona com nenhuma garantia inerente aos veículos usados 

que foram comercializados pela corré.

Sustenta que a sua participação foi unicamente com a finalidade de 

“qualificar as condições das concessionárias no sentido de demonstrar 

as condições para participar do referido programa, tais como, instalações, 

disponibilidade de recursos fi nanceiros, capacidade empresarial [...]”, não tendo 

jamais vistoriado ou certifi cado as condições dos veículos postos à venda, sendo 
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isso de inteira responsabilidade da concessionária, fato do qual o recorrido 

estaria ciente e de acordo.

Alega que não participou do contrato de compra e venda celebrado, não 

tendo recebido nada pela alienação do veículo, além de não ter sido a legítima 

causadora do dano.

Salienta que os automóveis envolvidos foram fabricados em 1997 e 

contavam com elevada quilometragem, sendo, portanto, usados e fora do prazo 

de garantia legal e contratual, não havendo falar em defeito ou vício, nem em 

responsabilização pelo desgaste natural do bem.

Assevera que o fato de a concessionária Afonso Veículos possuir a 

concessão da marca Chevrolet não impinge solidariedade à recorrente por atos 

que não estejam relacionados com a atuação em nome da GM, sendo que a 

revenda de veículos usados é de responsabilidade apenas do concessionário.

Por fim, afirma que há dissídio jurisprudencial no tocante aos danos 

morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao especial (fl . 404).

O recurso recebeu crivo de admissibilidade negativo na origem (fl s. 405-

406), ascendendo a esta Corte em razão do provimento do agravo (fl . 436).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia dos autos 

consiste em saber se há responsabilidade solidária da fornecedora - por vício 

de qualidade do produto -, em razão da participação em publicidade veiculada 

pela concessionária revendedora, na qual garantiu os automóveis seminovos ali 

vendidos.

A sentença e o acórdão reconheceram a responsabilidade conjunta das rés, 

tendo o Tribunal a quo assentado que:

Por primeiro, rejeito as preliminares arguidas.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da corre General Motors, no que pese o 

esforço desta apelante, o inconformismo não prospera.

Importante ressaltar que a responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do 

CDC, vai além da responsabilidade pelo vício do produto, que no caso, seria aquela 

oriunda de defeito de fábrica, para veículos novos.
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Denota-se pela análise do mencionado artigo 18 que a responsabilidade 

solidária existente entre o comerciante e o fabricante alcança os vícios de qualidade, 

assim como “aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes 

do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária (...)” (grifos 

nossos).

Assim, tendo a General Motors participado da propaganda publicitária dando 

seu “aval” à garantia dos seminovos comercializados pela corre Afonso Distribuidora, 

pouco importa se esta comercializa automóveis novos e usados, de modelos diversos 

ou de somente um, aliás, o artigo 34 do CDC também atribui a responsabilidade ao 

fornecedor pelos atos de seus propostos ou representantes autônomos, do modo que 

é responsável pela indenização aqui reclamada.

[...]

Quanto ao mérito, os recursos não comportam provimento.

A discussão versa sobre os dois veículos usados adquiridos pelo autor, junto à 

concessionária ré, e que apresentaram diversos defeitos, em total discrepância com a 

propaganda divulgada e que dizia serem “os únicos seminovos com o aval da GM 

e mais de 110 itens inspecionados” (cfr. fl . 27).

A corre General Motors afirma que não teve qualquer participação no 

negócio celebrado entre o autor e a concessionária, bem como que os defeitos 

apresentados nos dois veículos adquiridos pelo autor decorrem do desgaste 

natural, amparando sua pretensão na excludente prevista pelo artigo 12, § 3º do 

CDC.

Todavia, inconsistentes suas alegações.

Como já dito acima, a responsabilidade do fabricante, neste caso, decorre 

da solidariedade prevista pelos artigos 18 e 34 do CDC, bem como amplamente 

declarada pelos documentos acostados pelo autor a fl s. 03-07, em especial no folder 

(fl . 07), que qualifi ca a concessionária ré como uma “concessionária SIGA”, para a qual 

a GM presta alguns serviços diferenciados.

Ademais, não há como excluir a responsabilidade das corres, pois os defeitos 

elencados pelo autor (fl s. 05-08) poderiam ter sido evitados se realmente os veículos 

tivessem sido inspecionados e devidamente revisados antes de serem revendidos.

Anoto que os valores referentes à troca dos pneus e outros reparos que foram 

suportados pelo autor são igualmente devidos pelas rés, pois fazem parte de um 

dos principais itens de uma boa revisão, além do que os problemas que o autor 

teve com pneus demonstra que a mínima diligência não foi feita.

Da mesma forma, o inconformismo da corre Afonso Distribuidora não 

prospera.

Não há que se falar em falta de nexo causal entre sua conduta e os danos 

suportados pelo autor, pois esta decorre dos diversos anúncios veiculados e da 

negligência ao colocar à venda veículos sem o mínimo de vistoria necessária ao bom 
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funcionamento. Tanto que da primeira vez, ofertou a troca do veículo adquirido pelo 

autor.

Com relação ao valor do dano moral fi xado em R$ 15.990,00, valor equivalente 

ao dos danos materiais, não merece alteração, pois guarda em si a devida 

proporção entre a lesão e a respectiva reparação.

[...]

O valor fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

anotados os transtornos sofridos pelo autor, o dano e sua extensão.

Somente em um ponto a r. sentença deve ser reformada no tocante ao termo 

inicial da contagem da correção monetária sobre o valor dos danos morais.

Conforme entendimento pacífico desta Câmara, em se tratando de danos 

morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, 

26.5.2004 - fl . 344), conforme Súmula n. 362 do STJ.

No mais, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento aos recursos.

(fl s. 342-348)

Verifica-se, pois, que a responsabilização dos réus, fornecedora e 

distribuidora, adveio da oferta veiculada por meio de publicidade.

3. Como sabido, o Código do Consumidor é norteado principalmente pelo 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e pela necessidade de que 

o Estado atue no mercado para minimizar essa hipossufi ciência, garantindo, 

assim, a igualdade material entre as partes.

Sendo assim, no tocante à oferta, estabelece serem direitos básicos do 

consumidor o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços (CDC, art. 6º, III) e o de receber proteção contra a publicidade 

enganosa ou abusiva (CDC, art. 6º, IV).

Conforme abalizada doutrina, a informação “é mais do que um simples 

elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou 

requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, 

representa a falha (vício) na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 

18, 20 e 35)” (BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima 

e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: RT, 

2009, p. 59).

É o que assevera também a jurisprudência da Casa, ao estabelecer que “o 

art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da 
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transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação 

repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-

se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na 

formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. O direito à 

informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo 

que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, 

manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou 

vontade qualifi cada” (REsp n. 1.121.275-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 27.3.2012, DJe 17.4.2012).

4. É bem verdade que, paralelamente ao dever de informação, se tem 

a faculdade do fornecedor de anunciar seu produto ou serviço, sendo certo 

que, se o fi zer, a publicidade deve refl etir fi elmente a realidade anunciada, em 

observância à principiologia do CDC.

Realmente, o princípio da vinculação da oferta refl ete a imposição da 

transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos 

contratos, de forma que esta exsurge como princípio máximo orientador, nos 

termos do art. 30:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Deveras, inequívoco o caráter vinculativo da oferta, integrando o contrato, 

de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também 

pelas expectativas que a publicidade venha a despertar no consumidor, 

mormente quando veicula informação de produto ou serviço com a chancela 

de determinada marca, sendo a materialização do princípio da boa-fé objetiva, 

exigindo do anunciante os deveres anexos de lealdade, confi ança, cooperação, 

proteção e informação, sob pena de responsabilidade.

Na verdade, o dispositivo enfatiza expressamente que a informação 

transmitida “obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela se utilizar”, atraindo 

a responsabilidade solidária daqueles que participem, notadamente quando 

expõe diretamente a sua marca no informativo publicitário.

Claudia Lima Marques destaca que:

A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização 

do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços 
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complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e atividades 

para uma fi nalidade comum, qual seja a de poder oferecer no mercado produtos 

e serviços para os consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza a 

presença de vários fornecedores, diretos ou indiretos, na sua relação de consumo, 

não tem sequer consciência - no caso dos serviços, principalmente - de que mantém 

relação contratual com todos ou de que, em matéria de produto, pode exigir 

informação e garantia diretamente daquele fabricante ou produtor com o qual 

não mantém contrato. A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de 

conjunto do esforço econômico de “fornecimento” e valoriza, responsabilizando 

solidariamente, a participação desses vários atores dedicados a organizar e 

realizar o fornecimento de produtos e serviços.

[...]

Em matéria de publidade e de informação a responsabilidade da cadeia de 

fornecedores é expressa no art. 30 do CDC. [...] Neste caso, o risco é geral, é de toda a 

cadeia de fornecedores de produtos e serviços, é risco profi ssional de quem “veicula” 

a publicidade e de quem dela se “utiliza” ou aproveita, como esclarecem os arts. 

30 e 35 do CDC. [...] Neste caso, a imputação de responsabilidade/garantia vem do 

benefício comercial que a publicidade traz, direta ou indiretamente, ao fornecedor 

(direto ou indireto). Tal posição é a mais adaptada às redes contratuais e cadeias de 

produção e comercialização atuais.

(Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 6ª ed. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 415 e 437)

5. Nessa ordem de ideias, sendo incontroverso que a General Motors 

realmente partilhou do informe publicitário, tendo “participado da propaganda 

publicitária e dando seu ‘aval’ à garantia dos seminovos comercializados pela 

corré Afonso Distribuidora” (fl . 346), fato que não é refutado pela própria 

recorrente, penso que não há como afastar sua solidariedade pela oferta 

veiculada, tendo, portanto, legitimidade para a causa.

Trata-se, inclusive, de consagrada jurisprudência do STJ que reconhece a 

responsabilidade solidária de todos os fornecedores que venham a se benefi ciar 

da cadeia de fornecimento, seja pela utilização da marca, seja por fazer parte da 

publicidade:

Processual Civil. Civil. Recurso especial. Prequestionamento. Publicidade 

enganosa por omissão. Aquisição de refrigerantes com tampinhas premiáveis. 

Defeitos de impressão. Informação não divulgada. Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Dissídio jurisprudencial. Comprovação. Omissão. Inexistência. 

Embargos de declaração. Responsabilidade solidária por publicidade enganosa. 

Reexame fático-probatório.
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[...]

- É solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa 

e os que dela se aproveitam, na comercialização de seu produto.

- É inviável o reexame fático-probatório em sede de Recurso Especial.

Recursos Especiais conhecidos parcialmente e não providos.

(REsp n. 327.257-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22.6.2004, DJ 16.11.2004, p. 272)

Recurso especial. Direito do Consumidor. Compra de veículo automotor zero 

km. Não entrega do produto comprado pela concessionária. Responsabilidade 

solidária da montadora.

1. A montadora de veículos responde pelo inadimplemento da concessionária 

credenciada que deixa de entregar veículo comprado e totalmente pago pelo 

consumidor.

2. A posição jurídica da fornecedora de veículos automotores para revenda - 

montadora concedente - enquadra-se perfeitamente no que preceitua o art. 34 

do CDC, segundo o qual o “fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, norma 

essa que consagra a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de 

fornecimento que dela se benefi cia, pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, 

transparência, informação e confi ança.

3. A utilização de marca de renome - utilização essa consentida até por força de Lei 

(art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.729/1979) - gera no consumidor legítima expectativa de 

que o contrato é garantido pela montadora, razão pela qual deve esta responder por 

eventuais desvios próprios dos negócios jurídicos celebrados nessa seara.

4. De resto, os preceitos da Lei n. 6.729/1979 (Lei Ferrari), que regem a relação 

jurídica entre concedente e concessionária, não podem ser aplicados em 

desfavor do consumidor, por força do que dispõe o art. 7º do CDC, que permite a 

interpretação integrativa ou analógica apenas no que diga respeito aos “direitos” 

daqueles.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.309.981-SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado 

em 24.9.2013, DJe 17.12.2013)

Processual Civil. Consórcio. Teoria da aparência. Legitimidade passiva 

reconhecida.

A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua 

logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da 

publicidade e da prática comercial, que era responsável pelo empreendimento 

consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta 

pelo consorciado fundamentada nesses fatos.
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Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 139.400-MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado 

em 3.8.2000, DJ 25.9.2000, p. 103)

Nesta esteira, a publicidade é “a forma ou meio de comunicação com 

o público que tem como objetivo promover a aquisição de um produto ou a 

utilização de um serviço” (CHAISE, Valéria Falcão. A publicidade em face do 

código de defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 8), sendo que, nos 

termos do CDC, deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, identifi que-a como tal (art. 36).

A exegese da norma foi justamente a de proteger o consumidor, permitindo 

que ele, na qualidade de destinatário da mensagem, facilmente identifi que o 

produto ou serviço ofertado, bem como reconheça o patrocinador da oferta 

difundida.

Na hipótese, a publicidade levada a cabo pela concessionária expressava 

os seguintes dizeres: “Siga. Os únicos seminovos com aval da chevrolet” (sentença, 

fl. 232), “os únicos seminovos com o aval da GM em mais de 110 itens 

inspecionados” (acórdão, fl . 346).

É com base nesse substrato fático que se pode inferir, para fins de 

responsabilização dos anunciantes, o que realmente foi prometido ao consumidor 

e se a mensagem publicitária foi apta a induzi-lo em erro.

Segundo a recorrente, o programa “SIGA” não se relaciona com nenhuma 

garantia inerente a automóveis usados comercializados, “mas sim, à qualifi cação 

da concessionária segundo critérios da General Motors para a venda de veículos 

seminovos, inclusive de outras marcas”, sendo que sua participação na publicidade 

“tinha unicamente por escopo qualifi car as condições das concessionárias no 

sentido de demonstrar as condições para participar do referido programa, 

tais como, instalações, disponibilidade de recursos financeiros, capacidade 

empresarial [...]” (fl . 357).

Apesar dessa afi rmação, não consigo chegar a essa mesma exegese sem 

violar a boa-fé objetiva. Ao revés, da leitura do slogan percebe-se que era 

extremamente razoável a conclusão do consumidor de que os automóveis 

seminovos vendidos naquele estabelecimento eram de excelente procedência, 

justamente porque inspecionados em mais de 110 itens com a garantia de 

qualidade da GM (marca Chevrolet).

Flavio Tartuce, ao tratar da proteção da oferta e à publicidade, destaca que:
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Deve ficar claro que o Direito Civil tem superado a discussão a respeito da 

escusabilidade ou não do erro, ou seja, se o engano deve ser justificável ou não. 

Procura-se, assim, resolver os casos concretos a partir do princípio da boa-fé, um 

dos baluartes do sistema privado nacional. Nessa linha de raciocínio, na I Jornada 

de Direito Civil, aprovou-se o Enunciado n. 12 do Conselho da Justiça Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “na sistemática do art. 138 do Código Civil, é 

irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da 

confi ança”.

(Manual de direito do consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: 

Método, 2013, p. 316)

Em verdade, para chegar à conclusão diversa (conforme almeja a 

recorrente), seria inevitável reconhecer que a informação veiculada não foi 

correta nem clara, e muito menos precisa (como exige o art. 31 da Lei n. 

8.078/1990).

Aliás, conforme já assentado por esta Quarta Turma, “eventual ambiguidade 

de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser 

solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, 

em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC 

estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. 

Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que 

é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um 

signifi cado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, 

haja vista que a hipossufi ciência informacional do consumidor é característica, 

de regra, pressuposta” (REsp n. 1.262.132-SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 18.11.2014, DJe 3.2.2015).

Em suma, descumprido o dever de informar adequadamente - o que se 

observa mediante a redação clara, legível e inequívoca da mensagem publicitária 

-, prevalece imperiosamente a aparência, ou seja, aquilo que for compreensível 

ao consumidor mediano, indivíduo hipossufi ciente e vulnerável, que não detém 

conhecimento técnico da realidade prática a que se submete primordialmente 

por confi ança na marca Chevrolet.

6. Ademais, o caso é de responsabilização objetiva, como bem lembra a 

doutrina especializada:

Sem dúvida alguma, a responsabilidade dos arts. 30 e 35 é objetiva, pois seu texto 

em nada alude à culpa do anunciante, razão pela qual não pode o intérprete 

agregá-la, muito menos num contexto em que, seja pela vulnerabilidade da 
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parte protegida (o consumidor), seja pelas características do fenômeno regrado 

(a publicidade), o Direito, antes mesmo da interferência do legislador, já se 

encaminhava na direção da objetivação da responsabilidade civil. Em outras 

palavras, “a publicidade será exigível ainda que sua inexatidão não se deva à culpa 

ou dolo do anunciante”

(BENJAMIN, Herman de Vasconcellos et al. Op. cit., p. 310).

Trata-se, aliás, de entendimento prevalente no âmbito do STJ:

Recurso especial. Ação de indenização por danos morais e estéticos. 

Não acionamento do sistema de air bags de veículo envolvido em acidente 

automobilístico, com colisão frontal e significativa desaceleração. Abalo 

psicológico consistente no risco de vida e nas possíveis consequências não 

evitadas pelo referido sistema de segurança, distanciando-se da publicidade 

veiculada, de modo a frustrar a legítima expectativa do consumidor. Responsabilidade 

objetiva do fornecedor por defeito do produto, relacionado com a segurança que dele 

legitimamente se espera, sob o viés extrínseco (defeito de informação). Recurso 

especial provido.

1. A pretensão ressarcitória funda-se no não acionamento do sistema de 

air bag, a despeito de colisão brusca e frontal do veículo com a traseira de um 

caminhão, de modo a causar-lhe abalo psíquico, este consistente no risco de vida 

e nas possíveis consequências não evitadas pelo referido sistema de segurança, 

distanciando-se da publicidade veiculada, de modo a frustrar a legítima 

expectativa do consumidor, bem como danos estéticos sofridos pelo condutor 

no acidente.

1.1. Portanto, integra a causa de pedir a responsabilidade do fornecedor por 

defeito do produto, relacionado com a segurança que dele legitimamente se 

espera, não apenas sob o aspecto intrínseco (defeito de produção), mas também, 

de modo expresso, sob o viés extrínseco (defeito de informação).

2. Especifi camente sobre o defeito de informação, ressai dos autos, conforme 

bem reconhecido na sentença, que, segundo as informações disponibilizadas aos 

consumidores, veiculadas em informe publicitário, devidamente acostado aos 

autos, o acionamento do sistema de air bag dar-se-ia sempre que houvesse risco 

de impacto do motorista ao volante, o que se verifi caria, necessariamente, diante 

de forte e brusca desacelaração propiciada por colisão frontal.

2.1. Assim veiculada a informação aos consumidores sobre o funcionamento do 

sistema de air bags, e, considerada a dinâmica do grave acidente em que o veículo dos 

demandantes restou envolvido (forte desaceleração, decorrente de colisão frontal, 

nos termos da sentença e do acórdão recorrido, ressalta-se), o não acionamento 

do referido mecanismo de segurança (em franco descompasso, repisa-se, com a 

publicidade ofertada) tem o condão de frustrar, por si, a legítima expectativa de 

segurança gerada no íntimo do consumidor, com significativo abalo de ordem 
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psíquica. Nesse contexto, é de se reconhecer a presença dos requisitos necessários à 

responsabilização objetiva do fornecedor, indubitavelmente.

3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença de procedência.

(REsp n. 768.503-PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 

19.12.2014)

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Propaganda 

enganosa. Cogumelo do Sol. Cura do câncer. Abuso de direito. Art. 39, inciso IV, do 

CDC. Hipervulnerabilidade. Responsabilidade objetiva. Danos morais. Indenização 

devida. Dissídio jurisprudencial comprovado.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor ludibriado por 

propaganda enganosa, em ofensa a direito subjetivo do consumidor de obter 

informações claras e precisas acerca de produto medicinal vendido pela recorrida 

e destinado à cura de doenças malignas, dentre outras funções.

2. O Código de Defesa do Consumidor assegura que a oferta e apresentação de 

produtos ou serviços propiciem informações corretas, claras, precisas e ostensivas 

a respeito de características, qualidades, garantia, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, 

que dispensa a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua 

confi guração.

3. A propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias ordinárias, tinha 

aptidão a induzir em erro o consumidor fragilizado, cuja conduta subsume-se à 

hipótese de estado de perigo (art. 156 do Código Civil).

4. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada 

hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do 

manifesto desequilíbrio entre as partes.

5. O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador 

opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 

suportados pelo consumidor.

6. Em virtude das especifi cidades fáticas da demanda, afi gura-se razoável a 

fi xação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais).

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.329.556-SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 25.11.2014, DJe 9.12.2014)

7. A instância de origem asseverou que, apesar da publicidade veiculada, os 

automóveis alienados não portavam a qualidade que deles era esperada:
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Um veículo seminovo não poderia apresentar a enormidade de problemas que 

os dois veículos vendidos ao autor apresentaram e tampouco poderia, seminovo ou 

não, achar-se com o medidor de quilometragem adulterado; a concessionária tem 

ou deveria ter recursos para saber a respeito dessa alteração da quantidade de 

quilômetros rodados e ainda que não tenha tido conhecimento a esse respeito 

ela responde objetivamente (e a montadora igualmente, pelos motivos acima),

[...]

O consumidor espera sim que esse veículo conquanto tenha mais de cinco 

anos de uso, esteja em boa condições de utilização e funcionamento; não 

espera, e não se concebe exigir que ele esperasse, que, uma vez diante dessa maciça 

propaganda, com o aval da montadora, dirigindo-se à loja ou ao local de exposição 

escolhido pela concessionária, viesse a comprar um veículo com adulteração da 

quilometragem, com um sem-fi m de defeitos, primários a expressiva maioria deles.

(sentença, fl s. 233-234)

Ademais, não há como excluir a responsabilidade das corres, pois os defeitos 

elencados pelo autor (fl s. 05-08) poderiam ter sido evitados se realmente os veículos 

tivessem sido inspecionados e devidamente revisados antes de serem revendidos.

Anoto que os valores referentes à troca dos pneus e outros reparos que foram 

suportados pelo autor são igualmente devidos pelas rés, pois fazem parte de um 

dos principais itens de uma boa revisão, além do que os problemas que o autor 

teve com pneus demonstra que a mínima diligência não foi feita.

[...]

Não há que se falar em falta de nexo causal entre sua conduta e os danos 

suportados pelo autor, pois esta decorre dos diversos anúncios veiculados e da 

negligência ao colocar à venda veículos sem o mínimo de vistoria necessária ao bom 

funcionamento. Tanto que da primeira vez, ofertou a troca do veículo adquirido 

pelo autor.

(acórdão, fl s. 346-347)

Verifi ca-se, assim, que os automóveis seminovos alienados não estavam em 

estado compatível com o que fora anunciado, não havendo correspondência do 

produto com a expectativa gerada pela oferta veiculada, devendo-se reconhecer 

a sua responsabilização.

Em situações similares, ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte já 

reconheceram o direito ao consumidor:

Consumidor. Recurso especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. 

Obrigação do fornecedor.

- O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer 

forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos 
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ou apresentados, desde que sufi cientemente precisa e efetivamente conhecida 

pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou 

dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado.

- Constatado pelo eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade 

amplamente divulgada, garantiu a entrega de veículo objeto de contrato de compra 

e venda fi rmado entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-se ao 

cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada.

- Diante da declaração de falência da concessionária, a responsabilidade 

pela informação ou publicidade divulgada recai integralmente sobre a empresa 

fornecedora.

(REsp n. 363.939-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.6.2002, DJ 1º.7.2002, p. 338)

Direito Processual Civil, Civil e do Consumidor. Recurso especial. Reexame de 

provas. Inviabilidade. Prequestionamento de tese. Imprescindibilidade. Corretora 

que intermedeia a celebração de contrato de promessa de compra e venda 

que, desde a origem, mostrava-se nulo, visto que a vendedora tivera a falência 

decretada cerca de um ano antes e o bem imóvel encontrava-se penhorado. 

Indenização por perdas e danos. Possibilidade.

1. É inequívoco que o corretor de imóveis deve atuar com diligência, prestando 

às partes do negócio que intermedeia as informações relevantes, de modo a evitar 

a celebração de contratos nulos ou anuláveis, podendo, nesses casos, constatada 

a sua negligência quanto às cautelas que razoavelmente são esperadas de sua 

parte, responder por perdas e danos.

2. Ademais, a moldura fática aponta, no que as partes não controvertem, que 

a recorrente promoveu a veiculação de publicidade do imóvel - inclusive, foi o que 

atraiu a autora para a oferta -, o qual estava há muito penhorado e já pertencia à 

massa falida, isto é, não estava mais sob a gestão dos administradores da Conenge. 

Com efeito, apurada a patente negligência da recorrente quanto às cautelas que 

são esperadas de quem promove anúncio publicitário - ainda que não afirmada 

a má-fé -, nos termos do artigo 37, § 1º, do CDC, também por esse fato é cabível o 

reconhecimento de sua responsabilidade, visto que a publicidade mostrara-se idônea 

para induzir a consumidora em erro.

3. Em relação à denunciação da lide, a decisão tomada pelo Tribunal de origem 

decorreu de fundamentada convicção, amparada na análise dos elementos 

existentes nos autos, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias que a 

autora havia sido lesada, já tendo pago todo o preço do bem imóvel quando 

procurou o Cartório, de modo que a eventual reforma do acórdão recorrido 

esbarra no óbice intransponível imposto pela Súmula n. 7 desta Corte.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.266.937-MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6.12.2011, DJe 1º.2.2012)
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Aliás, entender de forma diversa, inclusive para apurar sobre eventual 

ciência do recorrido quanto à eventual responsabilidade exclusiva da 

concessionária, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é 

vedado em sede de recurso especial (Súm. n. 7-STJ).

Nesse sentido, vejamos:

Recurso especial. Ação de indenização. Acidente automobilístico ocasionado 

por defeito no pneu do veículo. Vítima acometida de tetraplegia. Corte local que 

fi xa a responsabilidade objetiva da fabricante do produto.

1. Insurgência da fabricante.

[...]

Fixada pela Corte de origem a existência de nexo causal entre o defeito de 

fabricação que causou o estouro de pneu e o acidente automobilístico, inviável 

se afi gura a revisão de tal premissa de ordem fática no estrito âmbito do recurso 

especial. Incidência da Súmula n. 7 desta Corte.

[...]

3. Recurso da fabricante conhecido em parte, e na extensão, não provido. 

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.281.742-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

13.11.2012, DJe 5.12.2012)

Agravo regimental. Direito do Consumidor. Compra de veículo zero-

quilômetro com defeito. Vícios do produto não solucionados no prazo legal. Ação 

visando à restituição do valor pago, bem como a condenação em danos morais. 

Honorários advocatícios. Majoração em segundo grau sem o pedido da parte. 

Julgamento extra petita. Caracterização. Alegação de que os problemas teriam 

sido solucionados, bem como de que o dano moral não teria sido caracterizado. 

Questões de prova. Reexame no recurso especial. Descabimento. Súmula n. 7-STJ.

[...]

III -  A alegação de falta de comprovação da existência de vícios de fabricação no 

veículo, bem como de que o laudo pericial teria comprovado a adequação do bem ao 

fi m a que se destina está relacionada às circunstâncias fático-probatórias da causa, 

cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor do Enunciado n. 7 da Súmula 

deste Tribunal.

[...]

Agravos do autor, bem como da montadora, segunda ré, improvidos.

(AgRg no REsp n. 895.706-RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 2.9.2008, DJe 16.9.2008)
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Consumidor. Publicidade enganosa. Responsabilidade civil. Indenização por 

danos materiais e morais. Discussão sobre o nexo de causalidade e o quantum 

indenizatório. Arts. 186 e 944 do CC. Inviabilidade. Súmula n. 7-STJ.

1. A discussão sobre a caracterização ou não do nexo de causalidade esbarra no 

óbice da Súmula n. 7-STJ. Precedentes.

2. Da mesma forma, vedado está o exame dos arts. 186 e 944 do CC, 

especialmente considerando que a verificação da extensão dos danos para 

quantifi car a indenização depende, invariavelmente, do revolvimento de fatos e 

provas. Precedentes.

3. Ademais, a indenização fi xada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não pode ser 

tida como irrisória ou exorbitante, de modo que não há razão para reformar o 

acórdão de origem.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.338.812-PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 27.5.2014, DJe 24.6.2014)

Além disso, não há falar em excludente de ilicitude, como tenta fazer crê 

a recorrente, o fato de serem os veículos usados (fabricados em 1997), com 

alta quilometragem, naturalmente desgastados e com prazo de garantia legal 

vencido.

Inclusive, foi muito provavelmente em razão dessas características, por 

não se tratar de um veículo zero-quilômetro, que fi zeram com que ele buscasse 

adquirir o produto justamente com quem possui uma marca consolidada no 

mercado e que lhe garantiu que o bem advinha de uma revisão com qualidade.

De fato, dentro do seu poder de livremente avalizar e oferecer diversos 

tipos de produtos e serviços, ao agregar o seu “carimbo” de excelência aos 

veículos seminovos anunciados, a fabricante acabou por atrair a solidariedade 

pela oferta do produto/serviço e o ônus de fornecer a qualidade legitimamente 

esperada pelo consumidor.

Com sua precisão de costume, o Min. Herman Benjamin destaca que:

O proveito econômico direto do anúncio é, fundamentalmente, do anunciante. 

Não se pode, pois, passar ao consumidor-vítima, que não lucra economicamente com 

a atividade, os riscos a ela inerentes. Seria mais um caso de apropriação unilateral 

de vantagens e socialização de custos.

Sendo pública a oferta publicitária (opera no plano da comunicação de massa), 

maiores são seus benefícios para o anunciante, e, paralelamente, maiores também 

são seus riscos. O anunciante, ao optar por ela, explícita ou implicitamente, assume - 

ou deve assumir - os encargos que acompanham as facilidades [...]
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A publicidade tem uma “álea” (exatamente a possibilidade de alguma 

desconformidade entre aquilo que o anunciante quis dizer e o que, efetivamente, 

afi rma o anúncio), por ela respondendo aquele que economicamente com a atividade 

mais se benefi cia. Cabe, pois, ao anunciante, e não ao consumidor, fazer seguro 

para cobrir tal álea, se for o caso. Esta, a propósito, é a solução explicitada pelo 

regulamento do CDC, adotando proposta minha.

(in Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover [et al]. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

vol. I, p. 307-308).

Nesse sentido já decidiu o STJ:

Direito do Consumidor. Lei n. 8.078/1990 e Lei n. 7.565/1986. Relação de 

consumo. Incidência da primeira. Serviço de entrega rápida. Entrega não efetuada 

no prazo contratado. Dano material. Indenização não tarifada.

I – Não prevalecem as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica que 

confl item com o Código de Defesa do Consumidor.

II – As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a 

generalidade das relações de consumo, inclusive as integradas por empresas 

aéreas.

III – Quando o fornecedor faz constar de oferta ou mensagem publicitária a 

notável pontualidade e efi ciência de seus serviços de entrega, assume os eventuais 

riscos de sua atividade, inclusive o chamado risco aéreo, com cuja conseqüência não 

deve arcar o consumidor.

IV - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 196.031-MG, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 24.4.2001, DJ 11.6.2001, p. 199)

Na verdade, a utilização de marca de renome - utilização essa consentida, 

até por força de Lei (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.729/1979) - gera no 

consumidor legítima expectativa de que o negócio é garantido pela montadora, 

razão pela qual deve esta responder por eventuais desvios próprios dos negócios 

jurídicos celebrados nessa seara.

Portanto, a responsabilidade civil da fabricante decorre, no caso concreto, de 

pelo menos duas circunstâncias: a) da premissa fática incontornável adotada pelo 

acórdão de que os mencionados produtos e serviços ofertados eram avalizados 

pela montadora através da mensagem publicitária veiculada; b) e também, de um 

modo geral, da percepção de benefícios econômicos com as práticas comerciais 

da concessionária, sobretudo ao permitir a utilização consentida de sua marca na 

oferta de veículos usados e revisados com a excelência da GM.
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8. Por fi m, não merece provimento o aventado dissídio jurisprudencial 

sustentado, haja vista que a parte trouxe como paradigma acórdão que discute 

a questão do dano moral pelo inadimplemento contratual em razão de defeitos 

recorrentes em automóvel, sendo que o mérito do presente caso discute a 

responsabilidade pelo defeito na informação, isto é, pela oferta viciada, em razão 

de publicidade enganosa.

Sob esse prisma, é sabido que o recurso fundado na alínea c do permissivo 

constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência, 

“exige-se que o recorrente demonstre, ‘analiticamente’, que os ‘casos são idênticos 

e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal’.

Traz, ainda, no tocante ao dissídio, o requerimento de redução do montante 

arbitrado a título de dano moral, uma vez que acórdão do STJ teria reduzido, 

em situação similar, a indenização no valor de “100 salários mínimos (R$ 

35.000,00) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

No ponto, o acórdão asseverou que:

Com relação ao valor do dano moral fi xado em R$15.990,00, valor equivalente 

ao dos danos “materiais, não merece alteração, pois guarda em si a devida 

proporção entre a lesão e a respectiva reparação.

Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, “A indenização, não pode servir 

de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em 

relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá 

de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia 

adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, 

algum ou quaisquer dos direitos da personalidade” (Dano Moral Indenizável, 

Editora Revista Tribunais, 4a edição, p. 199). :

Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, “importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais 

do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fi zerem presentes” (cf. Sérgio 

Cavalieri Filho, “Responsabilidade Civil”, p. 116).

O valor fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

anotados os transtornos sofridos pelo autor, o dano e sua extensão.

Dessarte, verifi ca-se que a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, 

acerca da existência de dano moral, decorreu de convicção formada em face dos 

elementos fáticos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida 
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importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase 

recursal (Súmula n. 7-STJ), como visto.

Ademais, na esteira da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, 

apenas as quantias que se revelam ínfi mas ou exorbitantes, isto é, desarrazoadas 

ante valores comumente estabelecidos em situações análogas, possuem o condão 

de invocar a pertinência da análise por este Tribunal, o que não ocorre na 

hipótese.

9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

                                                                                 Raimundo Gomes de Barros*                     

1. No presente caso, Milton Ferreira Barros ajuizou, em 2003, uma ação de 

indenização contra Afonso Distribuidora de Veículos Ltda. e General Motors 

do Brasil – GM, sustentando que, confi ado na publicidade veiculada, adquiriu 

automóvel seminovo que veio a apresentar diversos problemas. Apesar de ter 

trocado por outro, ainda assim o mencionado veículo apresentou inúmeros 

defeitos.

2. Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido para condenar 

as rés, de forma solidária. Adveio apelação por ambas as partes. O Tribunal de 

Justiça de São Paulo negou provimento a ambas, no que importa, afastando 

a pretensa ilegitimidade da fabricante e reconhecendo sua solidariedade nos 

termos do artigo 18 do CDC.

3. A fabricante interpôs recurso especial insistindo na sua ilegitimidade 

para a causa, sob a alegação de que a sua participação na publicidade foi 

unicamente com a fi nalidade de “qualifi car as condições das concessionárias 

no sentido de demonstrar as condições para participar do programa SIGA, 

tais como, instalações, disponibilidade de recursos financeiros, capacidade 

empresarial, não tendo jamais vistoriado ou certifi cado as condições dos veículos 

_____________________

(*) Advogado, especialista em Direito do Consumidor e Processo Civil, Presidente e Diretor Jurídico da 

ADECCON – Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor,  Procurador Federal inativo.
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postos à venda, sendo isso de inteira responsabilidade da concessionária”. 

Sustenta, mais ainda, que não participou do contrato de compra e venda 

celebrado, não tendo recebido nada pela alienação do veículo, além de não ter 

sido a legítima causadora do dano. Aduz, ainda, que os automóveis envolvidos 

foram fabricados em 1997 e contavam com elevada quilometragem, sendo, 

portanto, usados e fora de prazo de garantia legal e contratual, não havendo falar 

em defeito ou vício, nem em responsabilidade pelo desgaste natural do bem. 

Assevera, por derradeiro, que o fato de a concessionária possuir concessão da 

marca Chevrolet não impinge solidariedade a ela recorrente, por atos que não 

estejam relacionados com atuação em nome da GM.

4. Com especial enfoque nos princípios da vulnerabilidade do consumidor 

e do seu legítimo direito de ser informado corretamente, a Quarta Turma do 

STJ, à unanimidade, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, disproveu o 

apelo nobre.

5. Dogmaticamente, a solução dada nesse julgamento imprime estrita 

observância aos limites, fi nalidades, enfi m, à teleologia do CDC, adotando toda 

a sua principiologia, com destaque e acolhimento à doutrina da jurista Cláudia 

Lima Marques, citada no voto do relator.

6. De observar-se que no caso em tela restou prestigiado pela Corte 

o caráter vinculativo da oferta, que se integra ao contrato, (a venda dos 

veículos), dando-se guarida às legítimas expectativas que a publicidade 

despertou nos consumidores. Como leciona o jurista Luiz Otávio de Oliveira 

Amaral1, “Qualquer informação prestada pelos fornecedores, publicitária 

ou não, apresentação do produto e serviço, poderá vincular o fornecedor, 

independentemente de sua intenção, querer ou aviso em contrário, desde que 

essa informação infunda, no consumidor, a confi ança de boa-fé”. Prossegue 

o autor: “A teoria da confi ança ou a teoria do crédito social, entre nós e mui 

especialmente nas relações de consumo, coincide com a criação da expectativa 

do consumidor. Essa confi ança, que vem da expectativa criada, pode até está 

fundada numa aparência jurídica, de uma confi ança jurígena, surgida na etapa 

pre-contratual, das negociações preliminares, situação essa que desafi a um bom 

sopesar de balizamentos como a boa-fé, a função social do contrato”.

7. Note-se que, antes do advento do CDC, a única consequência 

decorrente dos excessos publicitários, subsumia-se a evitar o desgaste ético nas 

1 Teoria Geral do Direito do Consumidor, RT 2010, p.76.
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transações negociais. Inexistia juridicamente um suporte capaz de frear a ânsia 

pelo lucro, havendo até mesmo, um certo desprezo pela competitividade.

8. Induvidosamente, pois, a intervenção jurídica na oferta publicitária, 

tem empós de si o asseguramento da primazia do princípio da boa-fé. Como 

leciona José Tadeu Neves Xavier2 “(...), a ideia de boa-fé não deve fi car restrita 

ao discurso ético, pois como adverte Judith Martins Costa, de pouca utilidade 

seria o recurso à boa-fé se essa se confundisse com o mero reclamo à ética”.

9. Demais disso, não há dúvida, a publicidade integra as relações 

obrigacionais, vinculando-se aos deveres de colaboração e lealdade na 

convivência social, imposições defi nidas no CDC (art.1º e 4º). É o primado 

da proteção da confi ança, cabendo, pois, a quem patrocina a publicidade prevê 

o cálculo e a previsibilidade dos consumidores em relação aos efeitos que dela 

decorrem. E assim é porque as pessoas costumam acreditar em promessas, 

principalmente quando provenientes de pessoas físicas ou jurídicas renomadas, 

como é o caso da General Motors.

10. Oportuno citar o escólio de René Savatier, traduzido e citado por 

Anderson Schreiber3, no ataque ao pater famílias: “Pois os homens diligentes 

e avisados violam, muito frequentemente, um dever legal, contratual ou moral. 

Um patife pode ser bastante prudente. E crê-se, diversas vezes, muito hábil em 

escapar voluntariamente a uma obrigação. O canalha que seduz uma moça, 

o homem de fi nanças que promove um negócio duvidoso, o comerciante que 

desvia deslealmente a clientela de outro, são geralmente pessoas hábeis e 

diligentes. Sua culpa é de haver dirigido esta habilidade à violação de um dever”. 

De fato.

11. Colhe-se da fundamentação do relator dentre muitas outras 

considerações relevantes a seguinte asserção: “Nessa ordem de ideias, sendo 

incontroverso que a General Motors realmente partilhou do informa publicitário, 

tendo “participado da propaganda publicitária e dando seu “aval” à garantia dos 

seminovos comercializados pela corré Afonso Distribuidora” (fl s.346), fato 

que não é refutado pela própria recorrente, penso que não há como afastar sua 

solidariedade pela oferta veiculada, tendo, portanto, legitimidade para a causa”. 

Ato contínuo, indo ao cerne da questão fática prequestionada, exibe ainda o 

relator o ponto nodal da controvérsia: “Na hipótese, a publicidade levada a 

2 A Violação da Boa-Fé Como Critério de Reconhecimento da Ilicitude da Publicidade (RDC, 93, p.367).

3 Novos paradigmas da Responsabilidade Civil, 2ª ed. Atlas S.A., 2009, p.39.
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cabo pela concessionária expressa os seguintes dizeres: “SIGA. “OS ÚNICOS 

SEMINOVOS COM AVAL DA CHEVROLET” “Os únicos seminovos com 

aval da GM em mais de 110 itens inspecionados”.

12. Ora, a fabricante afi rma em publicidade que os veículos ofertados 

ao público consumidor, são os únicos seminovos com aval da Chevrolet, 

com mais de 110 itens inspecionados. É o caso, pois, de cláusula publicitária 

sufi cientemente precisa, cujo cumprimento se torna obrigatório. Nesse sentido, 

em sede doutrinária, colhe-se, mais uma vez, do magistério de Luiz Otávio 

de Oliveira Amaral4, “Assim, há de se entender bem essa cláusula (oferta 

sufi cientemente precisa) que não signifi ca uma licença para que o ofertante 

possa usar da intransparência, de falsidade, da indução de atração do consumidor. 

É que aqui, também persiste a vedação geral, nas relações de consumo, do dolus 

bônus (oferta inocente), ou seja, o artifício da inverdade, ou do exagero para 

atrair o cliente”.

 Penso que o acórdão prima pela correta e adequada aplicação do direito do 

consumidor, impondo ao fabricante a seguinte regra de convivência social: isto 

não se faz.

4  Op. Cit. Página 169.
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2.2. Publicidade Abusiva

RECURSO ESPECIAL N. 1.329.556-SP (2012/0124047-6)*

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Benedito Domingues

Advogado: Lázaro Ramos de Oliveira e outro(s)

Recorrido: Cogumelo do Sol Agaricus do Brasil Comércio Importação e 

Exportação Ltda

Advogado: Noriyo Enomura e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. 

Propaganda enganosa. Cogumelo do Sol. Cura do câncer. Abuso 

de direito. Art. 39, inciso IV, do CDC. Hipervulnerabilidade. 

Responsabilidade objetiva. Danos morais. Indenização devida. 

Dissídio jurisprudencial comprovado.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

ludibriado por propaganda enganosa, em ofensa a direito subjetivo do 

consumidor de obter informações claras e precisas acerca de produto 

medicinal vendido pela recorrida e destinado à cura de doenças 

malignas, dentre outras funções.

2. O Código de Defesa do Consumidor assegura que a oferta 

e apresentação de produtos ou serviços propiciem informações 

corretas, claras, precisas e ostensivas a respeito de características, 

qualidades, garantia, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, que dispensa 

a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua 

confi guração.

_____________________

* Classe processual alterada para EREsp, data 14.3.2015.
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3. A propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias 

ordinárias, tinha aptidão a induzir em erro o consumidor fragilizado, 

cuja conduta subsume-se à hipótese de estado de perigo (art. 156 do 

Código Civil).

4. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, 

denominada hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, 

IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes.

5. O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de seu 

causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da afl ição e dos 

transtornos suportados pelo consumidor.

6. Em virtude das especifi cidades fáticas da demanda, afi gura-se 

razoável a fi xação da verba indenizatória por danos morais no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

A Terceira Turma, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. 

Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o 

Sr. Ministro Relator. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Benedito Domingues, com fundamento na alínea c do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro assim ementado:

Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada 

parcialmente procedente. (...) Demonstração de venda de produto impróprio 
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ao consumo como medicamento e inadequado para o fim a que se destinava. 

Publicidade enganosa e abusiva. Art. 18, parágrafo 6º, inciso III, do Código de 

Defesa do Consumidor. Devolução do preço pago. Necessidade. Danos morais 

indevidos. Morte ocorrida depois de três anos da aquisição do produto. Mero dissabor 

que não justifi ca a indenização. Provimento parcial da apelação da ré, prejudicado 

o recurso do autor. (...) Há demonstração sufi ciente de que a ré vendeu produto 

impróprio ao uso e consumo como medicamento, mesmo porque inadequado 

para o fi m a que se destinava por força de publicidade feita (art. 18, parágrafo 

6º, inciso III, da Lei n. 8.078/1990) e de natureza enganosa e abusiva, merecendo 

ressarcido o consumidor pelo dispêndio de produto que se revelou sem a menor 

eficácia. A ineficácia do produto para combater a neoplasia pode constituir em 

mágoa e aborrecimento, mas não atinge o direito de personalidade depois de três 

anos do uso e de continuidade no tratamento convencional. Para que a indenização 

seja devida, é mister que o indivíduo tenha sido submetido à situação humilhante 

e vexatória, ausente na hipótese (fl . 276 - grifou-se).

Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais 

ajuizada pelo ora recorrente, benefi ciário da justiça gratuita, contra a empresa 

ré, ora recorrida, que lhe vendeu, em 22.3.1999, no valor total de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), o produto denominado “Cogumelo do Sol”, sob a 

promessa de que seria efi caz na promoção da cura do câncer. No caso, o autor 

adquiriu o “remédio” para seu fi lho Lucas da Silva, portador de câncer no fígado, 

em estado avançado, e que veio a óbito por carcinomatose em 27.3.2002, ou seja, 

três anos após a compra do “medicamento”.

Extrai-se da inicial a seguinte narrativa:

(...) A sócia-proprietária da ré afirmou ao autor que o Remédio Cogumelo 

do Sol teria resultado positivo garantido para a cura da doença após a 

sua utilização durante o período de 6 (seis) meses, visto que o remédio 

possuía propriedades terapêuticas e medicinais, agia na parte imunológica 

do organismo, diminuindo as células cancerígenas. Em vista disso, o autor, 

fragilizado pela enfermidade de seu filho, adquiriu o produto Cogumelo do Sol 

como solução para a doença (...) O produto Cogumelo do Sol não trouxe qualquer 

resultado positivo na cura da doença do fi lho do autor, até que no dia 27 de 

março de 2002, este veio a falecer.

O autor na hora do desespero foi induzido em erro pela empresa-ré, ao 

buscar a “solução” no Cogumelo do Sol, principalmente pela superfi cialidade 

com que a empresa-ré trata de dado essencial do produto, qual seja, a de 

que é alimento e não remédio, além do que não estava registrado como 

medicamento sendo que a atribuição de propriedades terapêuticas não havia 

sido comprovada junto ao órgão competente.
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Neste passo, importante relevar que a publicidade enganosa e abusiva 

patrocinada pela empresa-ré enseja reparação de dano moral, na medida em que 

incutiu falsas expectativas e levou o autor a erro, frustrando-o em sua expectativa de 

obter os resultados propalados, causando danos à saúde do seu fi lho, que realizou 

tratamento com o produto Cogumelo do sol como solução para o câncer que ele não 

é capaz de combater (e-STJ fl s. 4-5 - grifou-se).

Ao fi nal, afi rmou que os danos sofridos deveriam ser reconhecidos de 

plano (in re ipsa), à luz dos arts. 6º, IV e VIII, 31, 37, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor e 186, 187, 927 e 944 do Código Civil.

Consta dos autos que a empresa recorrida já foi autuada por uso ilegal da 

medicina mediante a prescrição de tratamentos não comprovados cientifi camente 

(e-STJ fl . 72). Afere-se ainda a existência de prisão em fl agrante em 10 de 

novembro de 2000 de Yasuko Kimura (IP n. 35/00), comerciante que vendeu ao 

autor o produto, por infração do art. 273, parágrafo 1º, 1º a e 1º b, do Código 

Penal (com as alterações da Lei n. 9.677/1998 - falsifi cação de medicamentos), 

nas dependências da empresa Cogumelo do Sol Agaricus do Brasil Comércio 

Importadora, Exportadora Ltda., ora recorrida, que foi interditada.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob o fundamento de que 

“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, dentro das características 

pessoais deste na intenção de comercializar produtos ou serviços” por meio de 

publicidade enganosa, ensejaria o dever de indenizar o consumidor tanto material 

como moralmente (e-STJ fl s. 171-181).

O Tribunal de origem a despeito de reconhecer a publicidade enganosa, 

reformou a sentença para negar o pleito de danos morais sob o fundamento 

de que houve um simples aborrecimento banal ou mera suscetibilidade ferida, 

mantendo incólume apenas a indenização por danos materiais. Assim, não 

obstante tenha considerado existir “demonstração sufi ciente de que a ré vendeu 

produto impróprio ao uso e consumo como medicamento”, reputou o fato um mero 

dissabor (e-STJ fl . 276):

(...) A publicidade enganosa e da qual o autor se vergou decorre do fato de que a 

ré, indicando o “cogumelo do sol” ou o “Royal Agaricus” como algo “rico em proteínas, 

vitaminas, sais minerais e inúmeros princípios ativos, vem atraindo a atenção da 

comunidade médico-científi ca e do público em geral das propriedades terapêuticas 

que apresenta em relação a diversas patologias, com destacada atuação nos casos 

de câncer” (fl . 36), fazendo, ainda, exposição do sistema imunológico e a formação 

das células cancerígenas, passando pela abordagem dos métodos convencionais 
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do tratamento do câncer para, em seguida, afi rmar que o Dr. Ghoneum descobriu 

que “o Royal Agaricus pode estacionar o crescimento das células cancerígenas, 

dois dias após administração do chá com concentração de 5%. Em paralelo, 

constatou que as células neoplásicas, que não receberam infusão de RA, dobraram 

em número, no intervalo de dois dias (...)”, apontando o cogumelo como profi laxia 

contra o câncer (fls. 37-45). Mas a publicidade não para aí, afirmando casos de 

recuperação de pacientes portadores de neoplasia em fase avançada (fl s. 46-51).

Aliás, tão amplas foram as divulgações da efi cácia do produto que despertaram 

a atenção das autoridades competentes, redundando em prisão em fl agrante 

dos responsáveis pelo produto (fl s. 58-113), observando-se que o conteúdo 

da ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a ré é sintomático, 

onde se anota de forma clara que as propriedades terapêuticas e medicinais não 

estão cientifi camente provadas e que ela, inclusive, faz uso de ‘expedientes 

ambíguos e implícitos capazes de induzir em erro o consumidor, insinuando 

que o produto agiria na recuperação de doenças e cirurgias, inclusive graves, 

melhorando o estado de saúde das pessoas e abreviando o tratamento, além 

de prevenir doenças e de fortalecer pessoas deficientes, ou que estão com 

baixa resistência. A publicidade, portanto, é capaz de induzir o consumidor 

em erro principalmente pela superfi cialidade quando trata de dado essencial 

do produto, qual seja, de que é alimento e não remédio (fl s. 187-232). A ré, em 

relação a essa peça de seu conhecimento, tanto que fi gura como parte, não se 

manifestou, embora a tanto tivesse oportunidade.

Assim, há demonstração sufi ciente de que a ré vendeu produto impróprio ao uso 

e consumo, mesmo porque inadequado para o fi m a que se destinava por força de 

publicidade feita (art. 18, parágrafo 6º, inciso III, da Lei n. 8.078/1990) e de natureza 

enganosa e abusiva, merecendo ressarcido o consumidor pelo dispêndio de produto 

que se revelou sem a menor efi cácia. Daí porque corretamente se deliberaua 

devolução do preço pago pelo produto impróprio ao uso a que se destinava 

devidamente corrigido, e limitado apenas ao que restou documentado. (...) 

A ineficácia do produto para combater a neoplasia pode constituir em mágoa e 

aborrecimento, mas não atinge o direito de personalidade depois de três anos do uso 

e de continuidade no tratamento convencional (e-STJ fl s. 280-281 - grifou-se).

Nas razões do especial, o recorrente aduz que a publicidade foi capaz 

de induzi-lo em erro, principalmente pela superfi cialidade com que trata de 

dado essencial do produto, qual seja, a de que é alimento e não remédio e alega 

dissídio jurisprudencial com os seguintes precedentes, todos julgados com base 

na tese da publicidade enganosa e proteção do consumidor (art. 37 do CDC):

(i) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Apelação 

Cível n. 20070710030024, DJ 24.9.2007, no qual houve o reconhecimento da 
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propaganda enganosa com a condenação por danos morais de empresa que 

vendeu produto para emagrecimento a consumidor lesado na justa expectativa 

almejada, mas frustrada em virtude da plena impossibilidade do resultado 

prometido, a despeito da observância das orientações constantes na publicidade;

(ii) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Apelação 

Cível n. 70041542580, em que foi reconhecida a publicidade enganosa ante a 

atribuição de propriedade terapêuticas de produto (esteira de massagem), sem 

comprovação, e uso de técnica agressiva de venda domiciliar, visando idosos e 

aposentados;

(iii) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Apelação Cível 

n. 1.0261.06.045252-9/003, julgado em que se reconheceu o dano moral 

decorrente da publicidade enganosa destinada a cooptar consumidor com 

necessidades especiais a adquirir veículo automotor, sem, no entanto, informar 

acerca das limitações de uso.

(iv) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte: Apelação 

Cível n. 2008.01.0002-9, na qual a publicidade enganosa foi reconhecida, pois o 

consumidor acreditou estar adquirindo um automóvel quando lhe foi vendido, 

em verdade, um título de capitalização.

Aduz que o direito do consumidor a informações básicas acerca dos 

produtos e serviços postos no mercado de consumo decorre do sistema. Afi rma 

que “a Recorrida atribui ao produto Cogumelo, do Sol, que nada mais é que um 

complemento alimentar à base de um tipo de fungo, propriedades terapêuticas 

e medicinais não comprovadas cientifi camente, utilizando-se, inclusive, de 

‘expedientes ambíguos e implícitos capazes de induzir em erro o consumidor, 

insinuando que o produto agiria na recuperação de doenças e cirurgias, inclusive 

graves” (e-STJ fl . 289 - grifou-se).

Sem as contrarrazões (e-STJ fl . 343), o recurso foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso merece 

prosperar.

No caso vertente, está demonstrado o dissídio jurisprudencial no que 

se refere ao direito do consumidor à informação clara, precisa e coerente dos 
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produtos e serviços postos no mercado de consumo, razão pela qual passa-se à 

análise de mérito recursal.

Primeiramente, registre-se que, no caso concreto, não se está a analisar 

a efi cácia do produto “Cogumelo do Sol”, quais seus resultados objetivos à 

saúde ou, ainda, se existe autorização da ANVISA para a sua comercialização, 

circunstâncias não elencadas na causa de pedir e alheias ao pedido (e-STJ fl s. 

3-11).

Cinge-se a controvérsia a analisar o direito subjetivo do consumidor de 

obter informações claras e precisas acerca de produto medicinal vendido pela 

recorrida e destinado à cura de doenças malignas, dentre outras funções. A 

lide está adstrita à alegação de propaganda enganosa. A dramática situação dos 

autos tem origem na plausível busca de um pai pela cura do câncer de fígado 

que acometeu seu fi lho, menor de idade. A razão exclusiva para a aquisição do 

produto “Cogumelo do Sol” se deu por sua publicidade que assegurava, de forma 

positiva, resultados no tratamento de câncer.

Destaque-se que o tema tem importância constitucional, tendo em vista 

que o art. 220, § 4º, da Constituição Federal prevê que “a propaganda comercial 

(...) de medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do 

inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 

sobre os malefícios decorrentes de seu uso”. A saúde, por sua vez, está incluída 

entre os direitos sociais assegurados pela Constituição, no art. 6º da CF/1988, 

razão pela qual é direito de todos e dever do Estado.

Ademais, a Política Nacional das Relações de Consumo está voltada a 

assegurar ao consumidor o direito à informação adequada sobre produtos postos 

no mercado de consumo (art. 6º, III, do CDC) e o respeito à dignidade, à saúde 

e à segurança na relação consumerista (art. 4º do CDC), em especial quanto 

aos “riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos” (art. 6º, I, do CDC).

Trata-se, no caso, de propaganda enganosa (37, § 1º, do CDC), tida como 

aquela relacionada à veracidade da informação falsamente prestada, a qual, ainda 

que por omissão, seja capaz de induzir o consumidor em erro quanto à natureza, 

às características, à qualidade, à quantidade, às propriedades, à origem, ao preço 

e a quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aliás, também se verifi ca, 

no caso concreto, a denominada publicidade abusiva (art. 37, § 2º, do CDC), 

vinculada à insurgência aos “valores da coletividade”, por exploração do medo 
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e incitação de superstições, aproveitando-se da momentânea defi ciência de 

julgamento do consumidor, restando contrariada a própria boa-fé objetiva que 

permeia a relação consumerista (art. 39, IV, do CDC).

De fato o consumidor médio, em condições normais, dificilmente 

acreditaria que pedaços de cogumelos desidratados em comprimidos (na forma 

oral e em supositórios) poderiam, de forma autônoma, fazer parte do tratamento 

de paciente com câncer. No caso, o produto amplamente ofertado no mercado 

estava sendo utilizado como uma alternativa na busca de cura, tendo em vista 

que o acompanhamento do paciente por especialistas foi mantido, inclusive com 

o emprego de radioterapia e quimioterapia (sentença - fl . 178).

À toda evidência, não é razoável, nem se coaduna com a legislação pátria, a 

oferta de produto que, sem comprovação científi ca quanto à sua efi cácia, é anunciado 

como apto a reabilitar pessoa acometida de doença grave. O art. 31 do CDC veda a 

oferta que coloque em risco a saúde e a segurança do consumidor, detentor do 

direito subjetivo às informações quanto às “características, qualidade, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados” do 

produto adquirido (REsp n. 1.188.442-RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 6.11.2012, DJe 5.2.2013).

A propaganda de medicamentos não poderá conter afi rmações que não 

sejam passíveis de comprovação científi ca, nem poderá utilizar depoimentos 

de profi ssionais que não sejam legalmente qualifi cados para fazê-lo (art. 7º, § 

2º). Toda propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência 

indicando que, em persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado (art. 

7º, § 5º) (Rizzato Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6ª 

Edição, Editora Saraiva, págs. 491-492 - grifou-se).

Ora, a ausência da obtenção do resultado prometido e a comprovada 

publicidade enganosa e abusiva ensejaram transtornos que superaram o mero 

dissabor. A aquisição do produto decorreu da inadequada veiculação de falsas 

expectativas quanto à possibilidade de cura de câncer agressivo e da exploração 

da hipervulnerabilidade do recorrente, naturalmente fragilizado pelo mal sofrido 

por seu fi lho. O intuito de lucro desarrazoado, a partir da situação de premente 

necessidade do recorrente, é situação que desafi a a reparação civil.

A ideia de vulnerabilidade está justamente associada à debilidade de um 

dos agentes da relação de mercado, no caso, o consumidor, cuja dignidade 

merece ser preservada. Com efeito, há de ser valorada a frustração da expectativa 
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de obtenção dos resultados propalados, como a última chance de sobrevida 

de um fi lho. O desequilíbrio da relação negocial decorre da capacidade de 

persuasão do fornecedor, único e verdadeiro detentor da informação acerca do 

produto e da sua efi cácia, havendo, indubitavelmente, um desencontro de forças. 

A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada é denominada 

hipervulnerabilidade (art. 39, IV, do CDC).

Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem explicitam que “(...) a 

hipervulnerabilidade seria a situação social fática e objetiva de agravamento 

da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais 

aparentes ou conhecidas do fornecedor, como (...) sua situação de doente. (...) 

Em outras palavras, enquanto a vulnerabilidade ‘geral’ do art. 4º, I se presume 

e é inerente a todos os consumidores (em especial tendo em vista a sua 

posição nos contratos, tema desta obra), a hipervulnerabilidade seria inerente e 

‘especial’ à situação pessoal de um consumidor, seja permanente (prodigalidade, 

incapacidade, defi ciência física ou mental) ou temporária (doença, gravidez, 

analfabetismo, idade)”. (O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 188-189 - grifou-se)

O STJ já se pronunciou sobre a hipervulnerabilidade de coletividade 

indígena desprovida de assistência médico-odontológica (REsp n. 1.064.009-

SC), de defi cientes físicos, sensoriais ou mentais (REsp n. 931.513-RS) e de 

portadores de doença celíaca, sensíveis ao glúten (REsp n. 586.316-MG).

O ordenamento pátrio não tolera a conduta da empresa recorrida em 

induzir a compra de mercadoria “milagrosa” (e-STJ fl s. 37-58), justamente no 

momento de desespero de um consumidor premido de necessidade. A esperança 

de possível resgate da dignidade do paciente, seu familiar que estava diante 

de morte iminente, conduziu à aquisição do produto. A propaganda enganosa, 

como atestado pelas instâncias ordinárias, era apta a induzir em erro o consumidor 

fragilizado, cuja conduta subsume-se à hipótese de estado de perigo (art. 156 do 

Código Civil).

A demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na propaganda 

enganosa é irrelevante para a caracterização da publicidade ilícita no âmbito do 

CDC (REsp n. 1.266.937-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 1º.2.2012). Também prescindível o efetivo engano do consumidor, bastando 

aferir em abstrato a potencialidade da publicidade em induzi-lo em erro.

A propósito, confiram-se acerca do tema propaganda enganosa, os 

seguintes precedentes desta Corte: REsp n. 1.344.967-SP, Rel. Ministro Ricardo 
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Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26.8.2014, DJe 15.9.2014; 

REsp n. 1.391.084-RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 26.11.2013, DJe 25.2.2014; AgRg nos EDcl no AREsp 

n. 259.903-SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 26.8.2014, DJe 25.9.2014; REsp n. 1.317.338-MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.3.2013, DJe 1º.4.2013; 

REsp n. 866.636-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 29.11.2007, DJ 6.12.2007 e REsp n. 92.395-RS, Rel. Ministro Eduardo 

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5.2.1998, DJ 6.4.1998.

No caso, a manifesta incongruência do conteúdo veiculado no rótulo do 

produto “Cogumelo do Sol”, aliada às circunstâncias pessoais da vítima, teve o 

condão de agravar a já angustiante situação de vida do consumidor, desafi ando 

a indenização por dano moral, que prescinde da demonstração de prejuízo, por 

ocorrer in re ipsa.

Como se pode averiguar dos autos (e-STJ fls. 37-58), a publicidade 

foi exteriorizada por meio de gráfi cos e estatísticas de difícil compreensão e 

imprecisas as informações. Há falta de transparência dos dados fáticos, técnicos 

ou científi cos do produto (art. 36, parágrafo único, do CDC), inclusive em 

relação a seus malefícios, já que a recorrida nega a possibilidade de quaisquer 

efeitos colaterais na ingestão do produto, sem sequer mencionar os perigos quanto ao 

uso excessivo ou inadequado dos comprimidos. Tais importantes advertências, que 

deveriam sustentar a mensagem, foram substituídas pela intensa divulgação da 

esperança na terapia de moléstias graves, dentre as quais a neoplasia maligna. 

Portanto, ao não se precisar a qualidade e a composição do produto vendido, 

violou-se o art. 31 do CDC.

O direito pleiteado foi reconhecido pela sentença em virtude do manifesto 

abalo moral sofrido pelo recorrente consoante fundamentação que se transcreve, 

por oportuno, no que interessa:

(...) Pelo que se infere dos autos, a ré realizou publicidade enganosa e abusiva, 

consoante estabelecido no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Há 

documentos que demonstram que a ré divulgava - ou divulga - efeitos do 

produto por ela comercializado. Esses efeitos estão relacionados não somente a 

tratamento e cura do câncer, como também a melhora do sistema imunológico, 

com cura de doenças daí resultantes. O livreto distribuído pela ré e acostado aos 

autos informa a atuação do produto e destinação, com ampla descrição, inclusive 

gráfi cos, que demonstram como as células cancerígenas poderiam ser por ele 

tratadas.
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Há referência à chamada abordagem tradicional contra o câncer, com 

informações, inclusive, pertinentes à ausência de possibilidade de solução 

da questão com esta utilização, enaltecendo-se a atuação do produto por ela 

comercializado como capaz de superar o resultado obetido com a chamada 

abordagem tradicional. Inúmeras expressões relatam, de forma clara, a existência 

de “nova e promissora droga” destinada a tratar doenças, um novo tipo de terapia 

proposto, com atuação no sistema imunológico e, ainda, capaz de não produzir 

nenhum efeito colateral.

Contrariamente ao informado pela ré, há expressões que relatam 

as propriedades do produto e a capacidade deste de remir totalmente 

células cancerígenas e metástase, com a apresentação de casos e relatos 

correspondentes.

Não se pode olvidar que estas mesmas informações, consoante os documentos 

constantes nos autos, foram divulgadas na Imprensa escrita e falada, que tem 

grande penetração e efeito sobre o grande público, potencializando, assim, os 

efeitos da sua efetivação. Ressalve-se que nenhum dos documentos foi impugnado 

pela ré, sendo, no mais, oriundos de Inquérito Policial instaurado para apuração de 

situações pertinentes à utilização e comercialização do produto em questão.

O Código de Defesa do Consumidor combate toda e qualquer conduta 

abusiva que, de alguma forma, venha a proporcionar dano ao consumidor, 

destacando-se, dentre elas, aquela pertinente à existência de conduta através da 

qual venha o fornecedor de um produto ou serviço a prevalecer-se da fraqueza 

ou ignorância do consumidor, dentro das características pessoais deste, na 

intenção de comercializar produtos ou serviços (art. 39, IV do Código de Defesa 

do Consumidor). Estabelece, outrossim, o artigo 37, nos termos já expostos acima, 

proibição pertinente a realização de publicidade enganosa ou abusiva, defi nindo 

estas modalidades de atuação nos parágrafos correspondentes. (...)

A ré, indubitavelmente, prevaleceu-se da fraqueza e ignorância do autor, 

oferecendo produto que, por óbvio, não tem as propriedades por ela informadas. Por 

outro lado, a aquisição comprovadamente se fez quando já detectada a doença e na 

intenção de cura. Há obviamente, nexo de causalidade, considerando-se a fi nalidade 

da aquisição e a atuação da ré para que esta fosse possível (e-STJ fl s. 173-179 - 

grifou-se).

A propósito, é consabido que condutas dessa natureza são tipifi cadas como 

crime (art. 283 do Código Penal), porquanto vedado no ordenamento pátrio 

“inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível”, o que se conhece por 

“charlatanismo”, crime de perigo abstrato e que tem como sujeito ativo qualquer 

pessoa (delito comum) e passivo, a coletividade e as pessoas eventualmente iludidas. 

A consumação do crime se dá com o mero anúncio. Luiz Régis Prado, ao interpretar 

o mencionado artigo, alega que “tem-se como exemplo o agente que promete curar 
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o câncer mediante tratamento que é somente de seu conhecimento” (Curso de Direito 

Penal Brasileiro, Volume 3, Parte Especial - arts. 250 a 359H, 9ª Edição, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 238 - grifou-se).

Saliente-se, ainda, que é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados aos consumidores em razão de defeitos do produto (arts. 14 e 

30 do CDC), o que se aplica, inclusive, aos anúncios. Portanto, tendo em vista 

o direito básico do consumidor de “efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais” (art. 6º, VI, CDC), é imprescindível aplicar a regra de 

ordem pública. Por sua vez, diferentemente da regra constante no CDC, no art. 

6º, VIII, o art. 38 determina uma modalidade de inversão legal obrigatória do 

ônus da prova no tocante à publicidade (ope legis). Em outras palavras, o ônus 

de provar que a publicidade não é enganosa nem abusiva é do fornecedor, não 

tendo a recorrida se desincumbido desse mister.

Por fi m, arbitro o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de 

indenização por danos morais, valor condizente aos parâmetros adotados nesta 

Corte, com acréscimo de juros de mora a partir do evento danoso (data da 

aquisição do produto), à luz da Súmula n. 54-STJ, e correção monetária a partir 

do arbitramento, restabelecendo-se, no mais, a sentença de fl s. 171-181 (e-STJ) 

para manter a condenação por danos materiais (quantia gasta na aquisição do 

“remédio” que totaliza R$ 540,00 - quinhentos e quarenta reais) e condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

fi xo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente 

o pedido inicial nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Sr. Presidente, não acompanho o voto de V. 

Exa., ainda que excelente, porque, com todo o respeito, o fato de se ter persistido 

no acompanhamento do paciente por especialistas, inclusive com o emprego da 

radioterapia e da quimioterapia, evidencia, a meu ver, que era sabido e consabido 

que esse tratamento não seria sufi ciente para debelar o lamentável câncer que 

acometeu o jovem.

Por esse motivo, divirjo.
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COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO 

Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias1 

1. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS FATOS E DAS 

QUESTÕES JURÍDICAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO 

O acordão em comento versa sobre o exame da ilicitude da oferta e 

publicidade do produto denominado “Cogumelo do Sol”, um alimento anunciado 

com propriedades medicamentosas para a cura do câncer. O Recurso Especial 

foi admitido pelo permissivo do dissídio jurisprudencial (art.105, III, alínea 

“c” da CF) por envolver a tese da aplicação do dano moral para hipóteses de 

publicidade enganosa. Reformando a decisão do TJ/SP, o acordão reconheceu 

ser imperativa a reparação material e moral do consumidor em razão de 

comprovada publicidade enganosa e abusiva, pelos fundamentos que se passa a 

detalhar.

2. ANÁLISE TEÓRICA E DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO 

 O acordão gravita em torno de três grandes temas, os quais perpassam 

alguns dos mais importantes direitos básicos do consumidor, a saber: (i) direito 

à informação clara e adequada sobre as características dos produtos e serviços 

(arts. 6º, III, 18, § 6º III e 31 do CDC); (ii) direito à proteção contra publicidade 

enganosa e abusiva (arts. 6, IV, 36, p. único, 37 e 38, CDC), analisada, in casu, 

notadamente à luz do consumidor hipervulnerável (acometimento de doença 

grave – art. 39, IV CDC c/c art. 156, CC) e; (iii) direito à efet iva reparação dos 

danos patrimoniais e morais (art.6º,VI), ressaltada a responsabilização objetiva 

do fornecedor decorrente de sua oferta e publicidade, uma vez demonstrado o 

nexo causal. 

a) Direito à informação clara e adequada

 Em relação ao primeiro tema, qual seja, o direito à informação clara, 

adequada e precisa sobre as características dos produtos e serviços, verifi ca-

1 Advogada, Doutora pela Universidade de São Paulo e, na atualidade, Diretora do BRASILCON, é autora, 

dentre outras publicações, do livro Publicidade e Direito, editado pela Revista dos Tribunais (2ª edição). 



Oferta e Práticas Comerciais

RSTJ, a. 27, (240): 211-298, outubro/dezembro 2015 249

se que no caso concreto a violação a esse direito básico ocorreu em razão da 

oferta enganosa quanto à natureza e composição do produto “Cogumelo do Sol”, 

anunciado como remédio, quando em verdade se tratava de mero alimento sem 

nenhuma função medicamentosa.

 O produto – registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

na categoria de “Alimento” – não passava de pedaços de cogumelos desidratados 

e vendidos em comprimidos (na forma oral ou em supositórios), cujos benefícios 

terapêuticos não restaram comprovados, muito embora fosse ostensivamente 

anunciado como “nova e promissora droga” à efi caz cura do câncer e melhora do 

sistema imunológico como um todo. 

Nesse passo, violou, a um só tempo: (i) o artigo 31 do CDC, em vista da 

superfi cialidade com que a empresa tratou do dado essencial do produto, qual seja, a de 

que era um alimento e não um remédio, apresentando ainda informações incorretas 

e imprecisas quanto à qualidade, efi cácia e composição do produto vendido2; bem 

como (ii) o artigo 18, § 6º, III do CDC, por restar demonstrada a oferta de 

produto impróprio ao consumo, assim compreendido como aquele que se revela 

inadequado ao fi m a que se destina, in casu, como dito, um mero alimento sem 

qualquer função de cura. 

Ressaltou-se, ainda, para além de toda inadequação quanto às informações 

sobre a real natureza do produto, que o rótulo não continha qualquer advertência 

sobre os riscos de seu eventual consumo excessivo. “Tais importantes advertências, 

que deveriam sustentar a mensagem, foram substituídas pela intensa divulgação da 

esperança na terapia de moléstias graves, dentre as quais a neoplasia maligna”.  

b) Proteção contra publicidade enganosa e abusiva: hipervulnerabilidade 

aferida 

O segundo pilar de fundamentação do acordão, e talvez o mais importante, 

está calcado no reconhecimento de veiculação de publicidade enganosa e abusiva 

do produto “Cogumelo do Sol”, agravada pela exploração da hipervulnerabilidade 

do destinatário da publicidade (um pai de família que buscava a cura do câncer 

que acometeu seu fi lho, menor de idade).  

2  Ainda, como lançado na decisão “à toda evidencia, não é razoável, nem se coaduna com a legislação, a oferta de 

produto, que sem comprovação científi ca quanto à sua efi cácia, é anunciado como apto a reabilitar pessoa acometida de 

doença grave. O artigo 31 do CDC veda oferta que coloque em risco a saúde e segurança do consumidor, detentor do 

direito subjetivo às informações quanto às “características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 

de validade e origem, entre outros dados, do produto adquirido”.
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Assim, e para além do já mencionado artigo 31 do CDC, a transgressão ao 

princípio da veracidade nas relações de consumo encontra respaldo nos artigos 

36, paragrafo único e 37 do CDC3. 

No caso em comento, houve franca violação ao que a doutrina denomina 

de dever da transparência da fundamentação da publicidade4, uma vez não ter 

restado comprovado – mediante dados fáticos, técnicos ou científi cos – qualquer 

uma das funções medicamentosas apregoadas 5.  

Convém frisar, que, consoante já escrevemos, o artigo 36, parágrafo único 

tem por escopo impor ao fornecedor a manutenção da prova da veracidade das 

afi rmações veiculadas, caso questionado pelos legítimos interessados, dentre 

os quais, e em primeiro plano, o próprio consumidor que, por óbvio, não tem 

condições de levantar aqueles dados ou executar testes com os produtos6.  Neste 

contexto, aduz Antonio Herman Benjamin que “de pouco adiantaria exigir a 

fundamentação da mensagem publicitária (cuja carência está incluída no conceito de 

publicidade enganosa) sem que se desse acesso aos consumidores”.  

3 O princípio da veracidade é talvez o princípio de maior expressão no controle da atividade publicitária e 

pode ser identifi cado em praticamente todas as legislações de defesa do consumidor no mundo por meio 

de normas de repressão à publicidade enganosa. Na Europa, está atualmente regulamentado pela Diretiva 

2006/114/CEE que consolidou as normas sobre publicidade enganosa e comparativa e também pela Diretiva 

2005/29/CE que versa sobre as práticas comerciais desleais, incluindo-se dentre elas as ações enganosas. Na 

Itália encontramos referência ao princípio da veracidade nos dispositivos de combate à publicidade enganosa 

do Codice del Consumo (D.Leg. 206/2005). Em Portugal o princípio também está recepcionado no artigos 10º 

e 11º do Código da Publicidade (Decreto Lei 330/90). Na França, a chamada Lei Royer de 1973 já continha 

norma de combate à publicidade enganosa (art.44) e, atualmente, a matéria está regulamentada pelo artigo 

L.121-1 do Code de la Consommation. Na Espanha, a vigente Ley General de Publicidad (1988) recepciona o 

princípio por meio da defi nição de publicidade enganosa (artigo 4º).

4 Assim, Benjamin, Antonio Herman. CBDC comentado pelos autores do anteprojeto, Forense Universitária, 

8º edição, p.323. Ainda: “o fornecedor tem ampla liberdade para anunciar seus produtos ou serviços. Deve, contudo, 

fazê-lo com base em elementos fáticos e científi cos: é sua fundamentação”. Cavalieri Filho sobre o mesmo artigo 

aponta que: “consumidor desinformado é consumidor desarmado, vulnerável. Sem informações adequadas sobre os 

produtos e serviços que lhe são oferecidos, o consumidor é presa fácil dos abusos do mercado. Se se deseja eliminar ou 

abrandar a vulnerabilidade do consumidor, a questão da informação mostra-se decisiva” (Programa de Direito 

do Consumidor, Atlas, 3ª ed., p.134). A violação ao art. 36, p. único, confi gura ainda ilícito penal do art. 69 do 

CDC.

5 Segundo o acórdão: “Como se pode averiguar dos autos, a publicidade foi exteriorizada por meio de gráfi cos e 

estatísticas de difícil compreensão e imprecisas as informações. Há falta de transparência dos dados fáticos, técnicos ou 

científi cos do produto (art.36, parágrafo único, do CDC), inclusive em relação a seus malefícios já que a recorrida nega 

a possibilidade de quaisquer efeitos colaterais na ingestão do produto, sem sequer mencionar os perigos quanto ao uso 

excessivo ou inadequados dos comprimidos”. 

6 Dias, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e Direito, Revista dos Tribunais, 2ª ed., p.70.
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É o que se verifi ca, a propósito, em disposição específi ca identifi cada 

no Código da Publicidade Português (Decreto nº  330/90), cujo artigo 10.2 

também exige que as afi rmações publicitárias sejam “passíveis de prova, a todo 

momento, perante as instâncias competentes” 7. 

Ou seja, não havendo a comprovação dos dados técnicos e científi cos que 

sustentem a veracidade da mensagem veiculada – cujos dizeres, no caso, estavam 

fundamentados na (falsa) efi cácia do produto anunciado – confi gurada está a 

publicidade enganosa. 

A publicidade enganosa, por sua vez, encontra-se defi nida no artigo 37 do 

CDC, e pode ser resumida como a mensagem capaz de induzir o consumidor em 

erro quanto às características do produto ou serviço anunciado, quer pela sua 

falsidade quer por qualquer outro meio (omissão, ambiguidade, inexatidão)8. A 

mensagem enganosa apresenta, assim, aptidão para infl uenciar o comportamento 

econômico do consumidor, que seria diverso caso estivesse melhor informado 

sobre as características do produto9. Em qualquer situação, por ação ou omissão, 

haverá a turbação da declaração de vontade do consumidor para celebração do 

negócio de consumo em virtude do vício de informação.

A publicidade do produto “Cogumelo do Sol” é, pois, um exemplo clássico 

de publicidade enganosa comissiva, haja vista a falsidade das informações 

terapêuticas anunciadas, as quais, como provado dos autos, não guardavam 

qualquer relação com as reais características do produto, i.e., um alimento sem 

qualquer diferenciado benefício. Restou demonstrado, pois, o nexo causal entre 

a falsa mensagem medicamentosa e o comportamento viciado do consumidor10. 

7 Benjamin, Antonio Herman, CBDC comentado…, cit., p.323. O dever de fundamentação consta, ainda, do 

art.27, § 1º do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 

8  Dias, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e Direito... p.102

9 Assim, por exemplo: “Indenização. Titulo de capitalização. Publicidade enganosa confi gurada. A publicidade 

enganosa é aquela que provoca distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços 

que, se estivesse melhor informado, possivelmente não o faria. O consumidor tem o direito de não ser enganado quando 

acredita estar adquirindo um plano de fi nanciamento para casa própria ao passo que, na verdade, está aderindo a um 

plano de capitalização” (TJMG, Ap.Cív. 1.0194.05.044674-0/001, j. 22.03.2007).

10  Na jurisprudência, condenando publicidade enganosa de produtos que ostentavam efi cácia terapêutica, sem 

qualquer comprovação, confi ra-se: TJSP, Apelação n.º 000920527.2006.8.26.0363, Re. Des. Clóvis Castelo, 

j. em 26/08/2013; TJRS, Apelação n.º 70056069610, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. em 26.9.2013; TJRS, 

Apelação n.º 70056275068, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 27.2.2015; TJRS, Apelação n.º 70050974161, 

Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 24.10.2012.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

252

Vale apontar que como bem tratado pelo acordão, o produto fora anunciado 

como uma alternativa na busca da cura do câncer. Deste modo, o fato do 

paciente ter continuado o tratamento convencional (de rádio e quimioterapia), 

ao lado do produto anunciado como “milagroso”, não elide o caráter nitidamente 

enganoso da publicidade em questão, devendo o direto dar uma pronta resposta 

a essa conduta ilegal e abusiva. 

Neste particular, o fornecedor, ao conferir natureza de remédio a mero 

“alimento”, deu azo à violação de todo um arcabouço regulatório. É dizer, o 

produto, porque não é um medicamento, jamais poderia ter se posicionado 

como tal. E, caso assim fosse, sua publicidade estaria adstrita a uma legislação 

altamente regulada, burlada no caso concreto11.  

O acordão vai além para então atribuir, ao caso concreto, hipótese de 

publicidade abusiva (art. 37, §2º CDC), “vinculada à insurgência aos valores da 

coletividade, por exploração ao medo e incitação de superstições, aproveitando-se da 

momentânea defi ciência de julgamento do consumidor, restando contrariada a própria 

boa-fé objetiva que permeia a relação consumerista (art. 39, IV, do CDC)”. 

O acórdão merece aqui novamente a melhor acolhida. De fato, verifi ca-se 

in casu o aspecto teleológico da publicidade abusiva: a utilização do medo e da 

fragilidade do consumidor como instrumento imoral para aumentar o consumo 

do produto. Note-se que, consoante já escrevemos, o legislador, na redação do § 

2º do artigo 37 do CDC, valeu-se do verbo “explorar” (e não do verbo “causar”) 

– signifi cando, pois, “utilizar” no intuito de “extrair vantagem para si”.  É o que 

se verifi ca na hipótese, em que há pelo anunciante um verdadeiro abuso dos 

sentimentos e sensações do consumidor. Não é lícito, pois, criar no consumidor 

a crença em fatos sem qualquer racionalidade ou justifi cativa científi ca para 

motivá-lo a adquirir produtos e serviços. Trata-se de situação que abusa da 

fraqueza do consumidor em evidente violação da boa-fé objetiva12. 

O acordão, portanto, mostra-se vanguardista ao fundamentar a conduta 

11 Nos termos do art.56 do Decreto-Lei 986/69, “excluem-se do disposto neste Decreto-lei os produtos com fi nalidade 

medicamentosa ou terapêutica, qualquer que seja a forma como se apresentem ou o modo como são ministrados”. Isso 

signifi ca que para que o fornecedor possa alegar propriedades terapêuticas ou medicamentosas, seu produto 

deve estar necessariamente registrado como medicamento e, ainda, seguir os termos da RDC nº96/2008. Ou 

seja, alimentos não podem ostentar propriedades medicamentosas, sob pena de infração sanitária (art.10, IV 

da Lei 6.437/77). Na jurisprudência, confi ra-se: Ap. cível 2005.34.00.033620-2/DF, Quinta Turma do TRF 

da 1ª Região, j. em 14.01.2015, envolvendo o produto “TAK 500”, registrado como alimento, mas veiculado 

com propriedades terapêuticas de emagrecimento. Infração sanitária confi rmada.

12 Dias, Lucia Ancona Lopez de Magalhães, Publicidade..., cit., p.187 e 189.
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do fornecedor também no conceito de publicidade abusiva, pois, de fato, para 

além de toda a enganosidade existente, a publicidade acaba por se aproveitar 

de um público alvo muito específi co, de vulnerabilidade informacional agravada, 

posto que acometido de doença grave (art. 39, IV CDC). A hipervulnerabilidade 

de certas categorias de consumidores, aliás, já foi reconhecida em outras 

oportunidades pelo STJ13, e pode ser definida, na lição de Claudia Lima 

Marques e Bruno Miragem, como a “situação social fática e objetiva de 

agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias 

pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor, como sua idade reduzida (...) ou 

idade alentada (...) ou sua situações de doente (...)”. A hipervulnerabilidade seria, 

assim, “inerente e especial à situação pessoal de um consumidor, seja permanente 

(prodigalidade, incapacidade, defi ciência física ou mental) ou temporária (doença, 

gravidez, analfabetismo, idade)”14. 

O acordão, por fi m, reconheceu que a propaganda enganosa veiculada era 

apta a induzir em erro o consumidor fragilizado, cuja conduta entendeu estar 

subsumida à hipótese de estado de perigo (art.156 CC). 

Adicionalmente, anotamos que a conduta ora em exame também poderia 

ser passível de confi guração de publicidade abusiva que induz o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial à sua saúde e segurança (37, § 2º, in fi ne), haja vista 

a inefi cácia do produto anunciado para a proteção da saúde do consumidor 

cancerígeno.

c) Reparação dos danos materiais e morais

Por derradeiro, ao restar comprovada a publicidade enganosa e abusiva, o 

acórdão reformou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, por concluir 

não ter havido “mero dissabor” em razão do evento, mas efetivos transtornos, 

passíveis de reparação material e moral (art.6º, VI do CDC).

Três premissas foram lançadas no acordão para a responsabilização do 

fornecedor na hipótese de publicidade enganosa: (i) irrelevância da demonstração 

do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a caracterização da publicidade ilícita 

no âmbito do CDC, aplicando-se aos anúncios a responsabilidade objetiva; 

13 Os seguintes precedentes são citados: hipervulnerabilidade de coletividade indígena desprovida de 

assistência médico-odontológica (Resp 1.064.009/SC), de defi cientes físicos, sensoriais ou mentais (Resp 

931.513/RS) e de portadores de doença celíaca (Resp 586.316/MG).

14 O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis, São Paulo: Revista dos Tribunais, p.188-189.
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(ii) prescindibilidade do efetivo engano do consumidor, bastando aferir em 

abstrato a potencialidade da publicidade em induzi-lo em erro (dano in re ipsa) 

e; (iii) inversão do ônus da prova através da aplicação do artigo 38 do CDC, 

que atribui ao fornecedor o integral deve provar a veracidade ou exatidão dos 

dados e informações veiculadas em suas mensagens publicitárias, o que não foi 

evidenciado15.

 O nexo causal, portanto, restou comprovado, considerando-se a fi nalidade 

da aquisição do produto pelo consumidor [obter a cura do câncer] e a atuação 

do fornecedor para que esta [cura] fosse possível, por meio da veiculação de 

falsas informações sobre as suas supostas propriedades medicamentosas, as 

quais, em verdade, nunca existiram.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bem fundamentado, culto e com importantes discussões conceituais, 

o acordão assume grande destaque como leading case à caracterização das 

hipóteses de oferta e publicidade enganosa, abusividade e hipervulnerabilidade 

no Direito do Consumidor Brasileiro. A reforçar o acerto da decisão, cumpre 

notar que essa mesma publicidade foi alvo de ação civil pública, também julgada 

procedente16, haja vista a conduta reiterada de violação aos direitos básicos dos 

consumidores. 
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2.3. Banco de Dados e Cadastro de Consumidores

RECURSO ESPECIAL N. 1.419.697-RS (2013/0386285-0)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Boa Vista Serviços S/A

Advogados: Flávio Pereira Lima e outro(s)

Gianmarco Costabeber e outro(s)

Recorrido: Anderson Guilherme Prado Soares

Advogados: Lisandro Gularte Moraes e outro(s)

Deivti Dimitrios Porto dos Santos

Fabiano Garcia Severgnini

Ivi Andréia Porto dos Santos

Interessado: Banco Central do Brasil - Bacen - “Amicus Curiae”

Advogado: Procuradoria-Geral do Banco Central

Interessado: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - “Amicus 

Curiae”

Advogados: Leandro Alvarenga Miranda e outro(s)

Nival Martins da Silva Júnior

Interessado: Serasa S/A - “Amicus Curiae”

Advogados: André Luiz Souza da Silveira

Sérgio Bermudes e outro(s)

Fabiano de Castro Robalinho Cavalcanti

Interessado: Federação Brasileira de Bancos Febraban - “Amicus Curiae”

Advogado: Antonio Carlos de Toledo Negrao e outro(s)

Interessado: IDV - Instituto para Desenvolvimento do Varejo - “Amicus 

Curiae”

Advogado: Ariel Rocha Zvoziak

EMENTA

Recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C 

do CPC). Tema n. 710-STJ. Direito do Consumidor. Arquivos de 
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crédito. Sistema “Credit Scoring”. Compatibilidade com o direito 

brasileiro. Limites. Dano moral.

I – Teses:

1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para 

avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, 

IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os 

limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no 

sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações 

negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.

4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor 

consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, 

acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem 

como as informações pessoais valoradas.

5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema 

“credit scoring”, confi gurando abuso no exercício desse direito (art. 

187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do 

fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte 

e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de 

danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas 

ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como 

nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados 

incorretos ou desatualizados.

II – Caso concreto:

1) Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos 

declaratórios interpostos no curso do processamento do presente 

recurso representativo de controvérsia;

2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC.

3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, 

II, do CPC.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

258

4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral “in 

re ipsa”.

5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da 

comprovação de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, 

não sendo possível afi rmar a ocorrência de dano moral na espécie.

6) Demanda indenizatória improcedente.

III – Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos 

declaratórios, e recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

dar parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente a demanda 

indenizatória, e não conhecer do agravo regimental e dos embargos declaratórios 

interpostos no curso do processamento do presente recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil foram 

definidas as seguintes teses: “1) O sistema “credit scoring” é um método 

desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de 

modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática 

comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei 

n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, 

devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do 

consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência 

nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) 

Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem 

ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos 

dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais 

valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit 

scoring”, confi gurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode 

ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 

12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de 
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informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), 

bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de 

dados incorretos ou desatualizados”.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João 

Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.

Consignadas as presenças dos Drs. Flávio Pereira Lima, pela recorrente 

Boa Vista Serviços S/A; Leonardo Borchardt, pelo recorrido Anderson 

Guilherme Prado Soares; Erasto Villa Verde de Carvalho Filho, pelo amicus 

curiae Banco Central do Brasil S/A; Leandro Alvarenga Miranda, pelo amicus 

curiae Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Sergio Bermudes, pelo 

amicus curiae Serasa S/A.

Brasília (DF), 12 de novembro de 2014 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil para a consolidação 

do entendimento desta Corte sobre a “a natureza dos sistemas de scoring (SCPC 

SCORE CRÉDITO) e a possibilidade de violação a princípios e regras do 

Código de Defesa do Consumidor capaz de gerar indenização por dano moral”.

No caso dos autos, Boa Vista Serviços S/A insurge-se contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, assim ementado:

Agravo em apelação cível. Apelações cíveis. Responsabilidade civil. Ação 

cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por dano 

moral. SCPC Score Crédito. Ilegalidade do serviço. Direito à informação. Violação. 

Valor da indenização. Majoração. Honorários advocatícios. Redução do percentual 

fixado na sentença. É abusiva a prática comercial de utilizar dados negativos 

dos consumidores, para lhe alcançar uma pontuação, de forma a verificar a 

probabilidade de inadimplemento. Sem dúvidas, este sistema não é um mero 

serviço ou ferramenta de apoio e proteção aos fornecedores, como quer fazer 

crer a demandada, mas uma forma de burlar direitos fundamentais, afrontando 

toda a sistemática protetiva do consumidor, que inegavelmente se sobrepõe 

à proteção do crédito. Reconhecer a ilicitude deste serviço não significa 

uma forma de proteção aos mal pagadores. Estes já contam com seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, cujos dados podem ser utilizados 
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livremente pelas empresas. O que não é possível é a utilização de registros 

pessoais dos consumidores, para formar um novo sistema de probabilidade de 

inadimplemento, sem informar claramente aos interessados e a toda sociedade 

quais são exatamente as variáveis utilizadas e as razões pelas quais uma pessoa é 

classifi cada como com “alta probabilidade de inadimplência” e outra com “baixa 

probabilidade de inadimplência”. A falta de transparência e de clareza desta 

“ferramenta” é incompatível com os mais comezinhos direitos do consumidor. Na 

forma com que é utilizado o sistema, certamente gera os danos morais alegados 

na inicial, pois o consumidor que necessita do crédito, negado em face de sua 

pontuação, fica sem saber as razões pelas quais é considerado propenso ao 

inadimplemento, restando frustrada legítima expectativa de ter acesso aos seus 

dados e a explicações sobre a negativa do crédito. Agravo desprovido. (fl . 202)

No recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do permissivo 

constitucional, a recorrente apontou violação aos seguintes dispositivos:

(I) art. 535, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar 

pontos omissos relevantes para o deslinde da causa;

(II) art. 267, VI, do CPC, pois a recorrente seria parte ilegítima para fi gurar no 

polo passivo da demanda, visto que (i) não possui qualquer ingerência sobre 

a tomada de decisões nos estabelecimentos comerciais para os quais presta 

serviços consultivos, não tendo infl uência sobre a concessão ou não de crédito 

por determinadas empresas; (ii) o seu serviço consiste em compilar dados 

cadastrais disponibilizados publicamente com cadastros de inadimplência para 

que o comerciante decida se concede ou não crédito ao consumidor;

(III) art. 333, II, do CPC, pois (i) restou comprovado que não é responsável 

pela negativação do crédito do consumidor, mas sim, o concedente do crédito, 

destinatário dos seus serviços; (ii) o SCPC SCORE CRÉDITO não possui qualquer 

relação com o cadastro positivo (consagrado pela Lei n. 12.414/2001), visto 

que não utiliza informações positivas dos consumidores; (iii) adota parâmetros 

similares aos de seguradoras de veículos, fornecendo dados estatísticos, baseados 

em critérios objetivos e de ciência de todos os envolvidos; (iv) não é possível falar 

na ocorrência de dano “in re ipsa”.

Foram apresentadas contrarrazões às fl s. 261-271.

Fernando Kleber do Carmo interpôs agravo regimental a fl s. 612-636 contra 

a decisão que ampliou a suspensão para todas as ações em trâmite e que ainda 

não tenham recebido solução defi nitiva sobre tema objeto do presente recurso.

Na decisão de fls. 1.027-1.028, determinei a realização de audiência 

pública, na data de 25.8.2014, com vistas a municiar a Corte com informações 

indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
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A fl s. 1.132-1.134, proferi decisão tornando pública a lista de habilitados a 

participar da audiência pública.

Indeferi o pedido de ingresso, na qualidade de amici curiae, do IBDConb 

(fls. 1.140-1.141) e da União (fls. 1.187-1.188), em razão do momento 

processual em que se encontrava o presente feito.

Não conheci, ainda, do agravo regimental interposto pelo IBDConb (fl s. 

1.187-1.188)

A União apresentou embargos de declaração (fl s. 1.246-1.250), aduzindo 

razões para o deferimento do seu ingresso na qualidade de amicus curiae, bem 

como omissão da decisão com relação ao não cabimento de agravo regimental 

contra a decisão que indefere o pedido de habilitação.

Foi realizada audiência pública, conforme notas taquigráfi cas de fl s. 246-

388, do expediente avulso.

Os habilitados juntaram documentos às fl s. 73-244 do expediente avulso.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso 

especial da CDL e pelo provimento dos demais recursos especiais.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas. 

Consigno, inicialmente, que este é um daqueles processos em cujo julgamento 

parte-se praticamente do “zero”, pois não tinha uma noção clara acerca do que 

seria o chamado “credit scoring”, ou simplesmente “credscore”.

Após a afetação do primeiro recurso especial, em face da provocação 

feita pelo NURER (Núcleo de Recursos Repetitivos e Repercussão Geral) do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, informando a existência de cerca de 

oitenta mil recursos a respeito desse tema, passei a receber advogados das partes 

interessadas em meu gabinete.

Nessas audiências, constatei que havia uma grande celeuma acerca da 

própria natureza do sistema “score” e do regime jurídico aplicável por se tratar 

de um tema novo no cenário jurídico.

Por isso, após determinar a subida de um segundo recurso especial (ação 

coletiva de consumo movida pelo Ministério Público) sobre o mesmo tema, 
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decidi realizar a audiência pública no mês de agosto, cujas notas taquigráfi cas 

foram anexadas aos autos eletrônicos.

Ressalto que a audiência pública foi extremamente importante na formação 

do meu convencimento acerca das principais questões controvertidas a serem 

dirimidas para solução da controvérsia posta no presente processo.

Nesse ponto, os meus agradecimentos a todos os participantes da audiência 

pública e a todas as pessoas que colaboraram para a sua realização, especialmente 

aos colegas e aos servidores desta Casa.

Passo ao exame, preliminarmente, das questões incidentais suscitadas no 

curso da tramitação do presente recurso representantivo de controvérsia, tendo 

optado por fazê-lo na data de hoje juntamente com o próprio recurso para 

agilizar o seu julgamento.

Após, analisarei a questão central controvertida devolvida ao conhecimento 

deste colegiado pelo recurso especial representantivo de controvérsia e, 

posteriormente, será examinado individualmente o recurso especial interposto.

a) Agravo regimental interposto por Fernando Kleber do Carmo:

Inicio pelo agravo regimental interposto por Fernando Kleber do Carmo 

(fl s. 612-636), o qual não é parte no presente processo e se irresigna contra a 

decisão que ampliou a suspensão para todas as ações em trâmite e que ainda não 

tenham recebido solução defi nitiva sobre tema objeto do presente recurso.

Não conheço do agravo regimental por se tratar de recurso interposto por 

terceiro que não é parte no presente processo.

Ademais, ainda que fosse admitido, com o julgamento do presente caso 

como recurso representativo de controvérsia, seguindo o rito do art. 543-C, o 

agravo perde o seu objeto.

b) Embargos de declaração interpostos pela União (fl s. 1.246-1.250):

Quanto aos embargos declaratórios opostos pela União, tenho que não 

devem ser conhecidos.

Com efeito, a União tomou conhecimento da afetação do presente recurso 

em março de 2014, conforme determinado no despacho de fl . 806.

Posteriormente, houve ampla divulgação da realização da audiência 

pública, nos termos da decisão de fl s. 1.027-1.028, com prazo para habilitação 

até o dia 5.8.2014.
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Somente em 20.8.2014, a União apresentou pedido de ingresso no feito, na 

qualidade de amicus curiae.

Portanto, entendi que, neste momento processual, não era hipótese de 

deferir o pedido, e nem admitir eventual recurso da decisão que o indeferiu.

c) Pedido de desentranhamento de documentos:

Com relação ao pedido da recorrente (fls. 1.251-1.252) de 

desentranhamento das petições da União e do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor Bancário - IBDConB, em razão do indeferimento do pedido de 

ingresso como amici curiae, indefi ro o pedido.

As manifestações escritas fi cam anexadas aos autos como contribuição para 

o exame pelo colegiado da temática controvertida.

d) Exame da controvérsia

O objeto central dos dois recursos especiais representativos de controvérsia 

situa-se na avaliação da licitude do chamado “credit scoring” como sistema de 

avaliação do risco de concessão de crédito.

Essa análise será desenvolvida nos seguintes tópicos:

a) conceito de “credit scoring”;

b) avaliação do risco de crédito nos contratos em geral;

c) regulamentação dos arquivos de consumo pelo CDC;

d) a Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011);

e) licitude do sistema “credit scoring”;

f ) limites: privacidade e transparência;

g) dano moral.

1) Conceito de “credit scoring”

O chamado “credit scoring”, ou simplesmente “credscore”, é um sistema de 

pontuação do risco de concessão de crédito a determinado consumidor.

Trata-se de um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão 

de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis 

de decisão, com atribuição de uma nota ao consumidor avaliado conforme a 

natureza da operação a ser realizada.
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Aproveitando-se da facilidade contemporânea de acesso aos bancos de 

dados disponíveis no mercado via “internet”, algumas empresas desenvolveram 

fórmulas matemáticas para avaliação do risco de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis de decisão, atribuindo uma nota ao 

consumidor.

As “variáveis de decisão” são fatores que a experiência empresarial denotou 

como relevantes para avaliação do risco de retorno do crédito concedido. Cada 

uma dessas variáveis recebe uma determinada pontuação, atribuída a partir de 

cálculos estatísticos, formando a nota fi nal.

Consideram-se informações acerca do adimplemento das obrigações 

(histórico de crédito), assim como dados pessoais do consumidor avaliado 

(idade, sexo, estado civil, profi ssão, renda, número de dependentes, endereço).

Por exemplo, no presente processo (Recurso Especial n. 1.419.697-RS), foi 

realizada a análise do risco de crédito da parte autora, ora recorrida (fl . 21).

Esclareceu-se, inicialmente, a metodologia de cálculo do “SCPC Score 

Crédito”, dizendo-se o seguinte:

O SCPC Score Crédito agrupa os consumidores em faixas de risco, tendo como 

parâmetro o comportamento médio esperado em termos de inadimplência 

baseado no histórico de informações de mercado compartilhadas em nossas 

bases. A pontuação do Score varia de 0 a 1.000 e indica menor risco para a 

concessão de crédito a medida que se aproxima de 1.000.

Em seguida, atribuiu-se ao consumidor uma pontuação de 553, prestando-

se, ainda, informações de que não constaria nenhum registro de débito, protesto, 

cheque ou ação civil para o documento avaliado.

A polêmica central do presente processo, devolvida ao conhecimento desta 

Corte, situa-se exatamente na verifi cação da licitude desse método de avaliação 

do risco de crédito.

2) Avaliação do risco de crédito nos contratos em geral

Relembre-se que, até hoje, antes da celebração dos contratos tradicionais 

(v.g. compra e venda de um imóvel), em um período pré-contratual, é realizada 

pelos interessados uma avaliação recíproca da idoneidade da outra parte e de sua 

capacidade fi nanceira de honrar o negócio jurídico a ser celebrado.
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Essa avaliação do risco de celebração do contrato envolve um conhecimento 

da pessoa do outro contratante, do objeto do contrato e do próprio conteúdo do 

contrato a ser celebrado, fazendo-se, assim, uma análise recíproca do risco do 

negócio a ser celebrado (risco do crédito).

Nos contratos de consumo, realizados em uma sociedade marcada pela 

massifi cação e pelo anonimato, os métodos tradicionais de avaliação do crédito 

passaram a se mostrar inadequados.

Recorde-se que, antes da disseminação da internet como sistema de 

comunicação, previamente à celebração de um contrato de compra e venda 

de um eletrodoméstico em uma loja, era preenchida uma fi cha cadastral com 

pedido de concessão de crédito, com a indicação das informações comerciais do 

interessado para avaliação de seu risco de crédito diretamente pelo lojista.

Essa fi cha cadastral era arquivada pela própria empresa, formando o seu 

cadastro de clientes.

No comércio, passou a ser sentida a necessidade de um maior dinamismo 

na troca dessas informações arquivadas nos cadastros de cada lojista.

Em 1955, surge, em Porto Alegre, organizado pela Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL), o primeiro banco de dados para integração dessas informações, 

sendo denominado de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) do Brasil. 

Posteriormente, foram criados em outros Municípios brasileiros, atingindo-se o 

expressivo número de 1600 CDLs instaladas em todo o Brasil.

Com a facilidade de conexão pela internet, formou-se o SPC-Brasil, 

em 2002, administrando um imenso banco de dados com alguns milhões de 

registros, transformando-se em Rede Nacional de Informações Comerciais 

(RENIC).

No setor privado, algumas empresas passaram a explorar economicamente 

o serviço de proteção ao crédito, com destaque para a Serasa Experian, com 

cerca de 50 anos de atuação no mercado brasileiro.

No setor público, o Banco Central do Brasil possui bancos de dados de 

proteção ao crédito, incluindo o CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques), o 

CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e Entidade Federais 

não Quitados) e o CRC (Cadastro de Risco de Crédito). Enquanto os dois 

primeiros cadastros trabalham com informações negativas, o último atua 

também como um cadastro positivo de crédito.
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Em função disso, em 1990, quando elaborado o Código de Defesa e 

Proteção do Consumidor (CDC), uma das preocupações foi com o controle dos 

arquivos de consumo.

3) Regulamentação dos arquivos de consumo pelo CDC

Os cadastros de devedores e os bancos de dados de proteção ao crédito, 

como modalidades de arquivos de consumo, receberam uma atenção especial do 

legislador do CDC, tendo sido devidamente regulamentados pelo art. 43 da Lei 

n. 8.078/1990 (CDC), nos seguintes termos:

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.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, 

verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter 

informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, fi cha, registro e dados pessoais e de consumo 

deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º 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, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das 

informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, 

não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, 

quaisquer informações que possam impedir ou difi cultar novo acesso ao crédito 

junto aos fornecedores.

Ressalte-se que o CDC não restringiu sua regulamentação aos cadastros 

ou bancos de dados de informações negativas (arquivos negativos), embora 

tenham-se tornado os mais comuns no mercado até poucos anos atrás (SPC, 

Serasa etc.).

A regulamentação legal englobou, como modalidades de arquivos de 

consumo, os cadastros de devedores e os bancos de dados de proteção ao crédito, 

apesar de prestarem serviços diferentes, conforme lembra Herman Benjamin, 

ao fazer a seguinte distinção:
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Partilhando afi nidades com os bancos de dados, os cadastros de consumidores 

deles se apartam em pelo menos três pontos.

Primeiro, a permanência das informações é acessória, já que o registro não é 

um fi m em si mesmo, estando a manutenção dos dados vinculada ao interesse 

comercial atual ou futuro, mas sempre direto e particularizado, do arquivista em 

relação ao cliente cadastrado.

Segundo, tampouco funcionam os cadastros pigmentados pela aleatoriedade 

na coleta das informações. Exatamente porque o universo subjetivo que move 

o arquivista coincide com aquele da sua própria atuação empresarial (arquivista 

e fornecedor não são agentes econômicos diversos, confundindo-se na mesma 

pessoa), os ‘cadastráveis’ tendem a ser delimitados, isto é, normalmente associados 

a um grupo pequeno de consumidores, efetivos ou potenciais. Em oposição à 

prática dos bancos de dados, é comum, uma vez que o consumidor deixe de 

transacionar com a empresa, a exclusão de seu nome do cadastro mantido.

Por derradeiro, os cadastros orientam-se pela transmissibilidade intrínseca ou 

interna, circulando e benefi ciando somente ou preponderantemente o arquivista, 

que, como há pouco notamos, não é um terceiro, mas o fornecedor mesmo, 

sujeito de direito de relação jurídica de consumo. (BENJAMIN, Antônio Herman de 

Vasconcellos et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 

Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 432).

O microssistema brasileiro de proteção do consumidor inseriu-se na 

preocupação mundial com a proteção da privacidade do consumidor ensejada 

pelo desenvolvimento da informática, embora, no início da década de noventa, a 

internet ainda fosse incipiente no Brasil.

Herman Benjamin, um dos autores do Anteprojeto do CDC na Comissão 

presidida pela Professora Ada Pellegrini Grinover, lembra que uma das fontes 

de inspiração foi a Fair Credit Reporting Act (1970), dos Estados Unidos, 

cuja exposição de motivos consignava que “os serviços de proteção ao crédito 

vem assumindo papel vital no reunir e avaliar o crédito de consumidores e 

outras informações sobre eles”, mas concluindo no sentido de que “há uma 

necessidade de assegurar que esses serviços de proteção ao crédito exercitem 

suas graves responsabilidades com equidade, imparcialidade e respeito pelo 

direito à privacidade do consumidor” (BENJAMIN, Antônio Herman de 

Vasconcellos et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 

Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 328).

Com efeito, a Fair Credit Reporting Act (1970) passou a regular a atuação 

dos chamados credit bureaus, que estavam no mercado norte-americano desde 

o fi nal do Século XIX, atendendo a inúmeras reclamações acerca dos excessos 
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cometidos na coleta dos dados: informações excessivamente subjetivas (v.g. 

estilo de vida), incompletas, inexatas e, até mesmo, obtidas de forma ilícita.

Essa lei sofreu modifi cações em 1996 pela Consumer Reporting Reform Act 

e, em 2003, pela Fair and Accurate Credit Transactions Act.

Na Europa, após anos de debates, foi editada pela União Européia a 

Diretiva n. 46/95, de 24.10.1995, estatuindo o modelo europeu de proteção dos 

dados pessoais e consagrando a proteção de dados pessoais como integrante dos 

direitos fundamentais do cidadão.

A característica do sistema europeu, a partir da edição da Diretiva n. 

46/95, é uma regulamentação sistematizada e coordenada, disciplinando os mais 

variados bancos de dados públicos e privados, inclusive os referentes à proteção 

ao crédito. Além de uma autoridade autônoma, vinculada a União Européia, 

com poderes de fiscalização e sanção, cada Estado-membro deve também 

possuir autoridades responsáveis pela fi scalização dos bancos de dados em geral.

Embora os sistemas europeu e norte-americano sejam diferentes, 

apresentam pontos em comum, lembrados por Leonardo Roscoe Bessa 

(“Cadastro Positivo: comentários à Lei 12.414/2011. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 59):

Apesar dessas diferenças estruturais, é possível identificar parâmetros de 

consenso na definição de alguns direitos e limites no tratamento de dados 

pessoais. Ambos os modelos estabelecem o direito de acesso às informações 

pessoais, a possibilidade de se exigir retifi cação dos dados inexatos, a ideia de que 

os dados devem ser colhidos e utilizados para fi nalidades legítimas e previamente 

identifi cadas, a exigência de que os dados devem ser verdadeiros, atualizados, 

objetivos, relevantes, não excessivos. Acrescentem-se, ainda, o princípio de que o 

tratamento de dados devem observar limites temporais, bem como o princípio da 

segurança, vale dizer, devem ser adotadas medidas de segurança para impedir o 

acesso não autorizado aos dados.

(...)

Sem opção explícita por qualquer modelo, os parâmetros indicados foram 

absorvidos pelo legislador brasileiro, ao menos no que concerne ao tratamento de 

informações pelos bancos de dados de proteção ao crédito, cuja regulamentação 

se dá a partir de diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8.078/1990) e a Lei n. 12.414/2011.

Esse é o contexto em que deve ser situada a regulamentação procedida, em 

1990, pelo CDC e, em 2011, pela Lei n. 12.414/2011, denominada de lei do 

cadastro positivo.
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Ressalte-se que o CDC, em seu art. 43, bem como a lei do cadastro 

positivo não proíbem os arquivos de consumo (cadastros e bancos de dados), 

estabelecendo apenas normas para o seu controle.

Aliás, os bancos de dados e os cadastros negativos receberam pleno 

reconhecimento pela jurisprudência do STJ, desde o seu início, merecendo 

lembrança a referência feita pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior no 

julgamento do Recurso Especial n. 22.337-RS, “É evidente o benefício que dele 

decorre em favor da agilidade e da segurança das operações comerciais, assim 

como não se pode negar ao vendedor o direito de informar-se sobre o crédito do 

seu cliente na praça, e de repartir com os demais os dados de que dele dispõe”. 

(p. 25)

Naturalmente, conferindo-se efetividade ao CDC, consolidou-se a 

jurisprudência do STJ no sentido da necessidade do controle, inclusive com a 

edição de várias súmulas acerca do tema, relembrando-se exemplifi cativamente 

alguns enunciados sumulares:

Súmula n. 323-STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida 

nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, 

independentemente da prescrição da execução.

Súmula n. 359-STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito a notifi cação do devedor antes de proceder à inscrição.

Súmula n. 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.

Nos últimos anos, esses cadastros de registros de informações negativas 

passaram a ser questionados pelo mercado de consumo, pois, sinalizando apenas 

o mau pagador, não valorizam o bom consumidor, que cumpre corretamente as 

suas obrigações.

Assim, após vários anos de discussão, foi editada a Lei n. 12.414/2011, 

conhecida por lei do cadastro positivo.

4) A Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011)

A Lei n. 12.414/2011 foi antecedida da Medida Provisória n. 518, 

de 30.12.2010, sendo denominada de lei do cadastro positivo por estatuir 

normas voltadas à “disciplina e consulta a bancos de dados com informações de 
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adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para a formação de 

histórico de crédito”.

Na exposição de motivos da Medida Provisória, explicitou-se as seguintes 

razões para a sua edição:

2. Inicialmente, deve-se destacar que a formação do histórico de crédito 

de pessoas naturais e jurídicas permite o recebimento e o manuseio pelos 

bancos de dados não somente de informações de inadimplemento, hoje já 

permitido e disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também de 

adimplemento (informações “positivas”), que não apresentava um marco legal 

claro para sua utilização. Com a coleta e disseminação de informações sobre 

adimplemento, as pessoas poderão se benefi ciar do registro de pagamentos 

em dia de suas obrigações, de modo a permitir a construção de seu histórico 

de crédito. Dessa forma, o mercado de crédito e de varejo poderá diferenciar de 

forma mais efi ciente os bons e os maus pagadores, com a consequente redução 

do risco de crédito por operação, que permitirá a redução dos custos vinculados à 

expansão do crédito de uma forma geral.

3. Importa destacar, que a criação do histórico de crédito será particularmente 

benéfi ca para os bons pagadores de baixa renda, que em geral são percebidos 

pelo mercado como de alto risco, e, por isso, pagam as mais altas taxas de juros.

4. Ao disciplinar a formação do histórico de crédito, esta medida provisória 

estabeleceu regras claras sobre as garantias e os direitos dos cidadãos em relação 

às suas informações pessoais, de modo a permitir a adequada proteção da 

privacidade do cidadão e possibilitar o tratamento de dados pessoais sob um 

patamar de licitude e boa-fé. Os dados pessoais merecem uma tutela importante 

pelo ordenamento jurídico, pois eles representam a própria pessoa e o seu 

tratamento infl uencia diretamente a sua vida, modelando e vinculando a sua 

privacidade e também as suas oportunidades, escolhas e possibilidades. A sua 

utilização, portanto, deve ter como fundamento a autodeterminação de cada 

pessoa em relação à utilização de suas próprias informações, permitindo que o 

cidadão possa escolher livremente a sua entrada no cadastro, bem como o seu 

cancelamento.

5. Quanto aos dispositivos desta medida provisória, deve-se destacar que o 

art. 1º defi ne o escopo da medida e esclarece que os bancos de dados instituídos 

ou mantidos por pessoas jurídicas de direito público interno, como é o caso do 

Sistema de Informações de Crédito - SCR, do Banco Central do Brasil - BCB, serão 

regidos por legislação específi ca.

6. O art. 2º conceitua os diversos elos que proporcionarão a construção dos 

bancos de dados com informações de adimplemento, delineia o entendimento 

sobre o que seria anotação e estabelece a amplitude das informações que 

poderiam vir a compor o histórico de crédito.
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7. Com vistas a eliminar dúvidas quanto à legalidade do fornecimento 

de informação para composição dos bancos de dados com informações de 

adimplemento, o caput do art. 3º e o § 2º do art. 4º autorizam, respectivamente, os 

bancos de dados a armazenarem tais informações e as fontes a fornecê-las, desde 

que respeitadas as condições estabelecidas nesta medida provisória e na sua 

regulamentação. Já o caput do art. 4º condiciona a abertura do cadastro à prévia 

autorização do potencial cadastrado.

8. Buscando resguardar a privacidade do cadastrado e o uso indevido 

das informações, o § 1º do art. 3º estipula que as informações armazenadas 

devem ser objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, e devem se 

restringir àquelas que sejam entendidas como necessárias para avaliar a situação 

econômica do cadastrado. Neste mesmo entendimento, o § 3º do art. 3º disciplina 

que as informações tidas como excessivas ou sensíveis estão proibidas de serem 

anotadas.

9. O § 1º do art. 4º disciplina que, após a abertura do cadastro, a anotação de 

informação de adimplemento em bancos de dados independe de autorização 

e de comunicação ao cadastrado. Destaca-se que este é um ponto de grande 

importância para a viabilidade da construção dos bancos de dados com histórico 

de crédito, pois a exigência de autorização ou de comunicação para todas as 

anotações implicaria assunção de custos operacionais e de logística elevados por 

parte das empresas formadoras dos bancos de dados.

10. O art. 5º explicita ao cadastrado os seus direitos, como o de:

(i) obter o cancelamento do cadastro quando solicitado;

(ii) acessar gratuitamente, a qualquer tempo, às informações sobre ele 

existentes nos bancos de dados, inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor 

destes manter sistemas seguros, por meio eletrônico ou telefone, de consulta 

para informar a existência ou não de cadastro de informação de adimplemento 

de um respectivo cadastrado aos consulentes;

(iii) solicitar impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente 

anotada em banco de dados e ter sua imediata correção ou cancelamento e 

comunicação aos bancos de dados para os quais houve compartilhamento da 

informação;

(iv) conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de 

risco, resguardado o segredo empresarial;

(v) ser informado previamente sobre o armazenamento, a identidade do 

gestor do banco de dados, o objetivo do tratamento dos dados pessoais e os 

destinatários dos dados em caso de compartilhamento;

(vi) solicitar a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios 

automatizados; e

(vii) ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a fi nalidade 

para a qual eles foram coletados.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

272

11. Reforçando as garantias dadas ao cadastrado, o art. 6º estabelece 

obrigações aos gestores dos bancos de dados no fornecimento de informações 

àquele, com destaque para a cópia de texto contendo sumário dos seus direitos, 

defi nidos em lei ou em normas infralegais pertinentes à sua relação com bancos 

de dados, bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele 

recorrer, caso considere que esses direitos foram infringidos.

12. O art. 7º disciplina que as informações constantes do banco de dados 

somente poderão ser utilizadas para realização de análise de risco de crédito do 

cadastrado e para subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo 

ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco fi nanceiro 

ao consulente. Tais restrições asseguram a não utilização das informações para 

realização de outros fi ns que não os disciplinados na norma, como, por exemplo, 

telemarketing.

13. Para estimular a disseminação e a maior disponibilização de informações 

no conjunto de banco de dados, o art. 8º permite, desde que expressamente 

autorizado pelo cadastrado, o compartilhamento e a troca de informações entre 

os mesmos, bem como atribui a devida responsabilidade aos gestores dos bancos 

de dados, sejam eles quem anotou originalmente a informação ou não.

14. Para evitar danos à competição no sistema de bancos de dados, o art. 9º 

veda a exigência de exclusividade no fornecimento de informações ao banco de 

dados por uma determinada fonte.

15. O art. 10 permite a inclusão de informação sobre o cumprimento das 

obrigações fi nanceiras relativas aos serviços de prestação continuada de água, 

esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações, vedando-se, entretanto, a anotação 

de informação de serviço de telefonia móvel. Importa destacar que a possibilidade 

de registro de tais informações é de suma importância para as pessoas de menor 

poder aquisitivo, que têm enorme difi culdade de acesso a linhas de crédito, seja 

pela falta de comprovação de renda regular, seja pela inexistência de bens para 

oferecimento como garantia. A exclusão das informações sobre telefonia móvel 

se deve a dois fatores: em primeiro lugar, a relação entre os consumidores e as 

operadoras é muito instável, havendo comumente a troca de operadora, o que 

será reforçado com o advento da portabilidade do número; em segundo lugar, 

a grande maioria dos consumidores se utiliza da modalidade pré-paga, que para 

fi ns de formação do histórico de crédito não tem nenhuma utilidade, pois trata-se 

de uma compra a vista.

16. Dado o volume de informações já detidas pelas instituições fi nanceiras e a 

importância destas para a construção dos bancos de dados, estipula-se no art. 11 

que as mesmas devem fornecer aos bancos de dados indicados as informações 

relativas ao seu cliente, quando por ele solicitado. Desta forma, respeita-se o 

sigilo bancário das informações, que só podem ser repassada com autorização do 

titular das mesmas, e assegura-se a possibilidade de acesso dos bancos de dados 

a um amplo conjunto de dados já constituído e de grande qualidade.
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17. Face a necessidade de maior detalhamento dos temas disciplinados 

nesta medida provisória, o art. 12 atribui ao Poder Executivo competência para 

regulamentá-la, em especial quanto ao uso, guarda, escopo e compartilhamento 

das informações recebidas por bancos de dados, e quanto ao disposto no art. 5º.

18. O art. 13 estipula o prazo de quinze anos para manutenção de informações 

de adimplemento em banco de dados, o art.14 disciplina o conjunto de bancos 

de dados que pode ser acessado pelos consulentes e o art. 15 dispõe que o banco 

de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos 

danos materiais e morais que causarem ao cadastrado.

19. Por fi m, o art. 16 esclarece que nas situações em que o cadastrado for 

consumidor, caracterizado conforme o Código de Defesa do Consumidor, 

aplicam-se as sanções e penas previstas no Código e abre-se a possibilidade de 

os órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios, aplicarem medidas corretivas para 

determinar a obrigação de fazer aos bancos de dados.

20. Em suma, com este conjunto de medidas, espera-se dotar o País de um 

arcabouço legal que incentive a troca lícita de informações pertinentes ao crédito 

e as transações comerciais, reduzindo o problema da assimetria de informações e 

proporcionando novos meios para redução das taxas de juros e para ampliação 

das relações comerciais, com a adequada proteção da privacidade das pessoas.

Esses são os motivos, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, pelos 

quais submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto 

de medida provisória.

Fica claro, assim, que uma das principais preocupações da Lei n. 

12.414/2011 é a tutela do consumidor em vários aspectos relevantes, inclusive a 

proteção da sua honra e privacidade.

O mercado adaptou-se ao novo estatuto legal, servindo de exemplo a 

“Central de Risco do Banco Central”, que passou a se denominar “Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central” (SCR).

Nesse contexto normativo, deve ser avaliada a licitude do sistema “credit 

scoring”.

5) Licitude do sistema “credit scoring” e seus limites

A avaliação da licitude do sistema “credit scoring” deve partir da premissa 

de que não se trata de um cadastro ou banco de dados de consumidores, mas 

de uma metodologia de cálculo do risco de crédito, utilizando-se de modelos 

estatísticos e dos dados existentes no mercado acessíveis via “internet”.
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Constitui, em síntese, uma fórmula matemática ou uma ferramenta 

estatística para avaliação do risco de concessão do crédito.

Sua origem é um trabalho elaborado por David Durand, em 1941, 

denominado “Risk Elements in Consumer Installment Financing”, em que 

foi desenvolvida a técnica estatística de análise discriminante para distinguir os 

bons e os maus empréstimos, atribuindo-se pesos diferentes para cada uma das 

variáveis escolhidas para execução do seu método, que foi denominado “credit 

scoring” (AMORIM NETO, Antônio Alves, e CARMONA, Charles Ulisses 

de Montreuil. Modelagem do risco de crédito: um estudo do segmento de pessoas físicas 

em um banco de varejo. Programa de Pós-Graduação da UFPE. REAd, ed. 40, 

vol. 10, n. 4, jul-ago 2004, p. 4).

A partir da década de sessenta, esse sistema de pontuação de crédito passou 

a ser amplamente utilizado nos EUA nas operações de crédito ao consumidor, 

especialmente nas concessões de cartão de crédito.

No Brasil, a preocupação com a administração do risco de crédito 

incrementa-se após 1994, em face do controle da infl ação ensejado pelo Plano 

Real e da ampliação do crédito concedido para pessoas físicas.

A Lei n. 12.414/2011 faz menção expressa aos sistemas de análise do risco 

de crédito em pelo menos dois momentos:

Art. 5º - São direitos do consumidor cadastrado:

(...)

IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise do 

risco de crédito, resguardado o segredo empresarial”).

Art. 7º - As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente 

poderão ser utilizadas para:

I - realização de análise de risco de crédito do cadastrado;

Assim, essa nova prática comercial é lícita, mas deve respeito aos princípios 

basilares do sistema jurídico brasileiro de proteção do consumidor, desenvolvido 

no sentido da tutela da privacidade e da exigência da máxima transparência nas 

relações negociais, partindo do Código Civil, passando pelo CDC e chegando-

se a Lei n. 12.414/2011.

6) Privacidade:

No aspecto relativo à privacidade, devem ser respeitados os direitos 

fundamentais previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal (“X - são invioláveis 
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a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito de indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação”), 

com especial destaque para os direitos de personalidade regulamentados pelo 

Código Civil de 2002 (artigos 11 a 21), estatuindo-se o seguinte:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 

ato contrário a esta norma.

Adriano de Cupis, em sua obra clássica denominada “Os Direitos 

da Personalidade”, anota que “a personalidade, se não se identifi ca com os 

direitos e com as obrigações jurídicas, constitui precondição deles, ou seja, o 

seu fundamento e pressuposto”, acrescendo que os direitos da personalidade 

são aqueles destinados a dar conteúdo à personalidade humana, como a vida, a 

integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada (DE CUPIS, Adriano. Os 

Direitos da Personalidade. Campinas: Romana, 200, pp. 21 e 23).

Por serem direitos inerentes à própria personalidade, apresentam como 

características a instransmissibilidade, a indisponibilidade e a irrenunciabilidade, 

consoante expresso no art. 11 do CC/2002. Constituem “direitos essenciais”, 

sem os quais a personalidade restaria uma suscetibilidade completamente 

irrealizada e sem os quais os demais direitos subjetivos perderiam interesse 

para o indivíduo, tendo sido qualifi cados como direitos inatos ou naturais pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

Modernamente, os direitos da personalidade passaram a ser regulados, 

de forma crescente, pelas principais codifi cações civis europeias, com destaque 

para os Códigos Civis da Alemanha (§ 12), Itália (arts. 5º a 10) e Portugal, 

sendo que o CC português de 1966, em seus artigos 70 a 81, conferiu-lhes uma 

ampla proteção, iniciando-se por uma cláusula geral de tutela dos direitos da 

personalidade, verbis:

Art. 70º (tutela geral da personalidade): “1. A lei protege os indíviduos 

contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física 

ou moral. 2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a 
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pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às 

circunstâncias do caso, com o fi m de evitar a consumação da ameaça ou atenuar 

os efeitos da ofensa já cometida.”

Não tendo sido sufi ciente essa regulamentação no seio das codifi cações 

civis para a sua efetiva proteção, como evidenciaram as atrocidades cometidas 

ao longo da Segunda Guerra Mundial, foram elevados para o patamar 

constitucional, passando a ser arrolados entre os direitos fundamentais nas 

principais constituições contemporâneas, com especial destaque para Itália 

(1947) e Alemanha (1949), que abrem suas cartas constitucionais com a 

exigência de respeito à dignidade da pessoa.

Paulo Luiz Netto Lôbo (“Danos morais e direito da personalidade”. 

Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro: Padma, v. 2, n. 6, abr./jun. 

2001) anota que não devem ser confundidos direitos fundamentais e direitos 

da personalidade, pois nem todos os direitos fundamentais são direitos da 

personalidade, como ocorre com as garantias constitucionais, que não são inatas 

à pessoa, mas conquistas externas (p. 85).

Capelo de Sousa (CAPELO DE SOUSA, Rabindrath V. A. O Direito 

Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 581), analisando 

os direitos de personalidade e os direitos fundamentais, observa que:

A afinidade emerge da parcial sobreposição ao nível da pessoa humana 

de dois planos jurídico-gnoseológicos: o do direito civil, onde se fundam os 

direitos da personalidade, e o do direito constitucional, donde irradiam os direitos 

fundamentais.

E, após distingui-los, conclui:

Logo se concluirá que, embora muitos e diversos direitos de personalidade 

sejam também direitos fundamentais, nem todos os direitos de personalidade 

constituem direitos fundamentais e, ao invés, nem todos os direitos fundamentais 

são direitos de personalidade.

No Brasil, a proteção da honra e da privacidade constituem tanto direitos 

fundamentais contemplados no art. 5º, X, da Constituição Federal, como 

direitos da personalidade, regulados pelos artigos 11 a 21 do Código Civil.

A preocupação com a proteção da privacidade começa nos EUA o fi nal do 

Século XIX, obtendo uma sistematização na Alemanha ao longo do Século XX.
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Em 1890, em Boston, Warren e Brandeis passam a discutir the right to 

be let alone (o direito de ser deixado só ou em paz), em seu artigo Th e Right to 

Privacy (WEINGARTNER NETO, Jaime. Honra, privacidade e Liberdade de 

Imprensa: uma pauta de justifi cação penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2002, p. 69.)

A motivação foram os mexericos da imprensa acerca do salão de festas da 

esposa de Samuel Warren, elegante dama da sociedade, fi lha de senador e esposa 

de advogado renomado. Em 1902, a Corte local rejeitou, por maioria de quatro 

votos a três, a alegação de violação à intimidade. Os fundamentos essenciais para 

o reconhecimento da privacy são a I Amendment (liberdade de expressão e de 

imprensa), IV Amendment (proteção das pessoas, domicilio e correspondência 

contra não razoáveis buscas e intervenções) e VI Amendment (devido processo 

legal).

Apesar da derrota judicial, a tese teve boa recepção pela opinião pública 

americana e a privacy foi acolhida, posteriormente, pelo Restatment (First) of 

Torts, em 1939, elaborado pelo American Law Institute (Seção 867 - direito à 

vida privada).

Na Alemanha, a jurisprudência, especialmente do Tribunal Constitucional 

Federal, ao longo do Século XX, a partir da Lei Fundamental de Bonn (art. 2.1), 

desenvolveu a noção de privacidade e intimidade como uma faceta do direito 

geral de personalidade, tendo como seu fundamento último a própria dignidade 

da pessoa humana.

Protege-se a liberdade “que assiste a cada pessoa de decidir quem e em que 

termos pode tomar conhecimento e ter acesso a espaços, eventos ou vivências 

pertinentes à respectiva área de reserva” (ANDRADE, Manoel da Costa. 

Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal: uma perspectiva jurídico-criminal. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1996).

Tradicionalmente, na jurisprudência alemã, a proteção da vida privada 

era analisada na perspectiva de três graus ou esferas distintas: intimidade, 

privacidade e publicidade.

A publicidade é a área de atuação pública de cada pessoa, exposta ao 

interesse público em geral, e que, consequentemente, apresenta livre atuação 

pelos meios de comunicação em geral.

A privacidade é uma esfera intermediária, cuja proteção é inversamente 

proporcional ao estatuto social da pessoa; assim, quanto mais pública a pessoa, 

menor o grau de proteção.
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A intimidade é o último e inviolável reduto da liberdade pessoal, que não 

pode ser devassada por mais pública que seja a pessoa.

Esses graus de proteção da vida privada serviram de referência para a 

doutrina e para a jurisprudência alemã estabelecerem os limites da liberdade de 

imprensa, embora recentemente esses conceitos tenham sido revisitados.

Note-se que honra e privacidade, abrangendo esta a vida privada e a 

intimidade, são bens jurídicos distintos (ANDRADE, Manoel da Costa. 

Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal: uma perspectiva jurídico-criminal. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 105).

Nas ofensas contra a honra, há a imputação de fatos inverídicos ou não 

verdadeiros contra a pessoa ofendida (calunia, difamação, injuria).

Nas ofensas contra a privacidade ou a intimidade, os fatos revelados ou 

devassados são verdadeiros, mas invadem indevidamente uma esfera protegida 

do indivíduo.

7) Transparência e boa-fé na prestação de informações:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, ao traçar os princípios 

reitores da política nacional das relações de consumo, faz expressa referência à 

transparência (“caput”) e à boa-fé (inciso III), que são complementares entre si.

O princípio da transparência busca estabelecer, na lição de Cláudia Lima 

Marques, “uma relação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor 

e fornecedor”. E complementa: “Transparência signifi ca informação clara e 

correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser fi rmado, signifi ca 

lealdade a respeito das relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase 

pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo” (MARQUES, 

Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 286).

Lembra Cláudia Lima Marques que transparência “não deixa de ser um 

refl exo da boa-fé exigida aos agentes contratuais (op. cit., p. 343).

O princípio da boa-fé objetiva, devidamente positivado tanto no CDC (art. 

4º, III, e art. 51, IV), como no Código Civil de 2002 (artigos 113, 187 e 422), 

constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de comportamento, 

que impõe, concretamente, a todo o cidadão que, na sua vida de relação, atue 

com honestidade, lealdade e probidade.
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Não deve ser confundido com a boa-fé subjetiva (guten Glauben), que é o 

estado de consciência ou a crença do sujeito de estar agindo em conformidade 

com as normas do ordenamento jurídico (v. g. posse de boa-fé, adquirente de 

boa-fé, cônjuge de boa-fé no casamento nulo).

O princípio da boa-fé objetiva (Treu und Glauben) foi consagrado pelo § 

242 do BGB, estabelecendo simplesmente o seguinte:

§ 242. O devedor deve cumprir a prestação tal como exige a boa-fé e os 

costumes do tráfego social.

A partir dessa cláusula geral de boa-fé, a doutrina alemã desvendou esse 

novo princípio do sistema de direito privado.

A boa-fé objetiva (Treu und Glauben) apresenta-se, em particular, como 

um modelo ideal de conduta, que se exige de todos os integrantes da relação 

obrigacional (devedor e credor) na busca do correto adimplemento da obrigação, 

que é a sua fi nalidade.

Almeida Costa, após afi rmar que a boa-fé objetiva constitui um standard 

de conduta ou um padrão ético-jurídico, esclarece que ela estabelece que “os 

membros de uma comunidade jurídica devem agir de acordo com a boa-

fé, consubstanciando uma exigência de adotarem uma linha de correção e 

probidade, tanto na constituição das relações entre eles como no desempenho 

das relações constituídas. E com o duplo sentido dos direitos e dos deveres em 

que as relações jurídicas se analisam: importa que sejam aqueles exercidos e 

estes cumpridos de boa-fé. Mais ainda: tanto sob o ângulo positivo de se agir 

com lealdade, como sob o ângulo negativo de não se agir com deslealdade” 

(ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Direito das Obrigações. Coimbra: Almedina, 

2009, p. 113 e segs.).

A inexistência, no Código Civil brasileiro de 1916, de cláusula geral 

semelhante ao § 242 do BGB ou a do art. 227, n. 1, do Código Civil português 

não impediu que a boa-fé passasse a ser reconhecida em nosso sistema jurídico 

por constituir um dos princípios fundamentais do sistema de direito privado.

A jurisprudência já vinha utilizando o princípio da boa-fé objetiva para 

solução de casos concretos.

A partir do CDC, esse obstáculo foi superado, pois a boa-fé foi consagrada 

como um dos princípios fundamentais das relações de consumo (art. 4º, III) e 

como cláusula geral para controle das cláusulas abusivas (art. 51, IV).
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Assim, a partir de 1990, o princípio da boa-fé foi expressamente positivado 

no sistema de direito privado brasileiro, podendo ser aplicado, com fundamento 

no art. 4º da LICC, a todos os demais setores.

No Código Civil de 2002, o princípio da boa-fé objetiva foi expressamente 

contemplado, inserindo-se como expressão, conforme Miguel Reale, de sua 

diretriz ética. Exatamente a exigência ética fez com que, por meio de um 

modelo aberto, fosse entregue à hermenêutica declarar o signifi cado concreto da 

boa-fé, cujos ditames devem ser seguidos desde a estipulação de um contrato até 

o término de sua execução.

Na relação obrigacional, a boa-fé exerce múltiplas funções, desde a fase 

anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior 

ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função 

interpretativa), criação de novas normas de conduta (função integrativa) e 

limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito).

Em sua função interpretativa, prevista no art. 113 do Código Civil 

brasileiro de 2002, a boa-fé auxilia no processo de interpretação das cláusulas 

contratuais. Colabora, dessa forma, para uma análise objetiva das normas 

estipuladas no pacto.

Na sua função de controle, limita o exercício dos direitos subjetivos, 

estabelecendo para o credor, ao exercer o seu direito, o dever de ater-se aos 

limites traçados pela boa-fé, sob pena de uma atuação antijurídica, consoante 

previsto pelo art. 187 do Código Civil brasileiro de 2002.

Evita-se, assim, o abuso de direito em todas as fases da relação jurídica 

obrigacional, orientando a sua exigibilidade (pretensão) ou o seu exercício 

coativo (ação).

Desenvolveram-se fórmulas, sintetizadas em brocardos latinos, que 

indicam tratamentos típicos de exercícios inadmissíveis de direitos subjetivos, 

como a supressio (o não-exercício de um direito durante longo tempo poderá 

ensejar a sua extinção), a tuo quoque (aquele que infringiu uma regra de conduta 

não pode postular que se recrimine em outrem o mesmo comportamento) e a 

venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição 

com o comportamento anterior do exercente).

A função integrativa da boa-fé, tendo por fonte o art. 422 do Código Civil 

brasileiro de 2002, permite a identifi cação concreta, em face das peculiaridades 

próprias de cada relação obrigacional, de novos deveres, além daqueles que 
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nascem diretamente da vontade das partes.

Ao lado dos deveres primários da prestação, surgem os deveres secundários 

ou acidentais da prestação e, até mesmo, deveres laterais ou acessórios de 

conduta. Enquanto os deveres secundários vinculam-se ao correto cumprimento 

dos deveres principais (v. g. dever de conservação da coisa até a tradição), os 

deveres acessórios ligam-se diretamente ao correto processamento da relação 

obrigacional (v. g. deveres de cooperação, de informação, de sigilo, de cuidado).

O dever de informação constitui consectário da função integrativa da boa-

fé objetiva, tendo assumido cada vez maior importância em nossa sociedade de 

consumo massifi cada.

A impessoalização das relações de consumo, envolvendo, de um lado, um 

fornecedor profi ssional e, de outro lado, um consumidor anônimo, exigem o 

máximo de transparência, sinceridade e lealdade entre as partes.

Assim, a informação constitui um direito básico do consumidor, que tem 

sua matriz no princípio da boa-fé objetiva.

O marketing agressivo e impessoal é utilizado apenas como elemento 

de persuasão do consumidor à aquisição de determinado produto ou serviço. 

Ressaltam-se os seus aspectos positivos, relacionados à sua utilidade e conforto, 

esquecendo-se o fornecedor de efetivamente informar os consumidores acerca 

da sua correta utilização e dos riscos por eles ensejados pelos produtos e serviços 

ofertados. Freqüentemente, o consumidor deixa de ser alertado para os perigos 

oferecidos pelo produto adquirido.

Por isso, a Carta de Proteção do Consumidor, elaborada pelo Conselho 

da Comunidade Européia, em 17.5.1973, elencou a informação como um dos 

direitos básicos do consumidor.

Em 16.4.1985, a Assembléia Geral das Nações Unidas expediu a Resolução 

n. 30/248, que, entre as diretivas para proteção ao consumidor, estabelece a 

necessidade de amplo acesso a informação.

Em 1990, o CDC, seguindo a mesma linha, elencou, entre os direitos 

básicos do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especifi cação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 

6º, III).

No Brasil, como país em vias de desenvolvimento, a necessidade de 

prestação de informações claras pelos fornecedores assume um relevo especial, 
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em face do grande número de pessoas analfabetas ou com baixo nível de 

instrução inseridas no mercado de consumo.

As informações devem ser prestadas em linguagem de fácil compreensão, 

enfatizando-se, de forma especial, as advertências em torno de situações de 

maior risco.

A legislação do consumidor, acompanhando a tendência moderna do 

direito privado, acolheu amplamente o dever de informação do fornecedor em 

vários momentos (art. 4º, IV, art. 6º, III, art. 8º, art. 12, art. 14, art. 18, art. 20, art. 

31, art. 43, art. 46).

Enfi m, o consumidor deve ser informado clara e objetivamente acerca de 

todos os aspectos atinentes à relação contratual desde o período pré-negocial, 

incluindo dever de máxima transparência dos arquivos de consumo.

8) Privacidade e transparência nos arquivos de consumo

O CDC e a Lei n. 12.414/2011 tiveram clara preocupação em proteger a 

privacidade do consumidor e assegurar o máximo de transparência nos arquivos 

de consumo em geral.

O CDC, em seu art. 43, ao regular os arquivos de consumo, deixou 

expresso:

a) direito de acesso do consumidor às informações existentes sobre ele 

nesses cadastros e bancos de dados, além das respectivas fontes;

b) dever de clareza dos arquivos;

c) direito de retifi cação de informações incorretas;

d) fi xação de uma vida útil para essas informações (cinco anos).

Na mesma linha, a lei do cadastro positivo regulamentou a matéria, 

merecendo lembrança os principais deveres textualmente estabelecidos na Lei n. 

12.414/2011, em seu art. 3º, verbis:

Art. 3º Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do 

cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas 

nesta Lei.

§ 1º 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.

§ 2º Para os fi ns do disposto no § 1º, consideram-se informações:
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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 específi ca;

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.

§ 3º 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 fi losófi cas.

Essas limitações previstas na lei do cadastro positivo podem ser sintetizadas 

em cinco deveres a serem cumpridos pelo fornecedor do serviço:

a) dever de veracidade;

b) dever de clareza;

c) dever de objetividade;

d) vedação de informações excessivas;

e) vedação de informações sensíveis.

Merecem especial destaque as informações proibidas, que são as 

qualifi cadas como excessivas e sensíveis.

Leonardo Roscoe Bessa explica a vedação às informações excessivas nos 

seguintes termos (op. cit. P. 93-94):

A Lei n. 12.414/2011 veda o tratamento de informações excessivas. Se pode 

ser verdadeiro que, sob a ótica econômica, quanto mais informações melhor 

pe a avaliação de crédito (more is better), para o direito, para proteção jurídica 

da privacidade, é fundamental restringir, tanto no tempo, como na qualidade e 

quantidade, as informações que circulam pelos bancos de dados de proteção ao 

crédito.

A primeira forma de limitar a qualidade da informação que circula em arquivos 

de consumo é exigir que ela esteja vinculada ao propósito específi co do banco 

de dados. Os dados coletados devem ser visivelmente úteis para os objetivos 
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específicos do arquivo. Se não atenderem a esse pressuposto, a coleta e o 

tratamento da informação devem ser considerados ilegais, ilegítimos e ofensivos 

à privacidade (art. 5º, X, da CF).

A redação do inc. I do § 3º atende justamente a essa preocupação, pois 

consideram-se informações excessivas “aquelas que não estiverem vinculadas à 

análise de risco de crédito ao consumidor”.

Antes mesmo da edição da Lei n. 12.414/2011, era possível sustentar, em razão 

do núcleo essencial do direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), que o tratamento 

de informações excessivas ou desvinculadas das finalidades específicas dos 

arquivos de consumo seria inconstitucional. O dispositivo comentado positiva tal 

entendimento.

De fato, para conferir signifi cado mínimo à inviolabilidade da privacidade, 

prevista tanto na Constituição Federal (art. 5º, X) como no Código Civil (art. 21), 

há que ser estabelecidas restrições positivas. Não se cuida de desconsiderar 

a possibilidade de restrição ou conformação de direito fundamental, mas do 

cuidado em preservar o núcleo essencial do direito. É imprescindível, no âmbito 

da moderna concepção de proteção de dados, limitar tanto o conteúdo como a 

quantidade de informação que é tratada pelas entidades de proteção ao crédito.

A vedação de utilização de dados sensíveis busca evitar a utilização 

discriminatória da informação, conforme claramente defi nido pelo legislador 

como aqueles “pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação 

genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e fi losófi cas.”

Desse modo, no sistema jurídico brasileiro, encontram-se devidamente 

regulados tanto o dever de respeito à privacidade do consumidor (v.g. 

informações excessivas e sensíveis), como o dever de transparência nessas 

relações com o mercado de consumo (v.g. deveres de clareza, objetividade e 

veracidade).

Além disso, devem ser respeitadas as limitações temporais para as 

informações a serem consideradas, estabelecidas pelo CDC e pela Lei n. 

12.414/2011, que são de cinco anos para os registros negativos (CDC) e de 

quinze anos para o histórico de crédito (Lei n. 12.414/2011, art. 14).

No caso específi co do “credit scoring”, devem ser fornecidas ao consumidor 

informações claras, precisas e pormenorizadas acerca dos dados considerados 

e as respectivas fontes para atribuição da nota (histórico de crédito), como 

expressamente previsto no CDC e na Lei n. 12.414/2011.

O fato de se tratar de uma metodologia de cálculo do risco de concessão 

de crédito, a partir de modelos estatísticos, que busca informações em cadastros 
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e bancos de dados disponíveis no mercado digital, não afasta o dever de 

cumprimento desses deveres básicos, devendo-se apenas ressalvar dois aspectos:

De um lado, a metodologia em si de cálculo da nota de risco de crédito 

(“credit scoring”) constitui segredo da atividade empresarial, cujas fórmulas 

matemáticas e modelos estatísticos naturalmente não precisam ser divulgadas 

(art. 5º, IV, da Lei 12.414/2011: (...) “resguardado o segredo empresarial”).

De outro lado, não se pode exigir o prévio e expresso consentimento do 

consumidor avaliado, pois não constitui um cadastro ou banco de dados, mas 

um modelo estatístico.

Com isso, não se aplica a exigência de obtenção de consentimento prévio e 

expresso do consumidor consultado (art. 4º).

Isso não libera, porém, o cumprimento dos demais deveres estabelecidos 

pelo CDC e pela lei do cadastro positivo, inclusive a indicação das fontes dos 

dados considerados na avaliação estatística, como, aliás, está expresso no art. 5º, 

IV, da própria Lei n. 12.414/2011 (“São direitos do consumidor cadastrado (...) 

conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise do risco 

de crédito, resguardado o segredo empresarial”).

Assim, essas informações, quando solicitadas, devem ser prestadas ao 

consumidor avaliado, com a indicação clara e precisa dos bancos de dados 

utilizados (histórico de crédito), para que ele possa exercer um controle acerca 

da veracidade dos dados existentes sobre a sua pessoa, inclusive para poder 

retifi cá-los ou melhorar a sua performance no mercado.

Devem ser prestadas também as informações pessoais do consumidor 

avaliado que foram consideradas para que ele possa exercer o seu direito 

de controle acercas das informações excessivas ou sensíveis, que foram 

expressamente vedadas pelo art. 3º, § 3º, I e II, da própria Lei n. 12.414/2011.

Não podem ser valoradas pelo fornecedor do serviço de “credit scoring” 

informações sensíveis, como as relativas à cor, à opção sexual ou à orientação 

religiosa do consumidor avaliado, ou excessivas, como as referentes a gostos 

pessoais, clube de futebol de que é torcedor etc.

Caracterizado abuso de direito pela utilização de informações sensíveis, 

excessivas, incorretas ou desatualizadas, a responsabilidade civil pelos danos 

materiais e morais causados ao consumidor consultado será objetiva e solidária 

do fornecedor do serviço de “credit scoring”, do responsável pelo banco de 

dados, da fonte e do consulente (art. 2º da lei do cadastro positivo), nos termos 

do art. 16 da Lei n. 12.414/2011, verbis:
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Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e 

solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado.

Enfi m, devem ser respeitados os limites traçados pela legislação brasileira, 

especialmente pelo CDC e pela Lei n. 12.414/2011, no sentido da proteção da 

privacidade do consumidor consultado e da máxima transparência na avaliação 

do risco de crédito, sob pena de caracterização de abuso de direito com eventual 

ocorrência de danos morais.

9) Dano moral

A última questão a ser enfrentada diz com o reconhecimento da ocorrência 

de dano moral nos casos de excesso na utilização do sistema.

Não há dúvida que o desrespeito à regulamentação legal do sistema “credit 

scoring”, por constituir abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode 

ensejar a ocorrência de danos morais.

A simples circunstância, porém, de se atribuir uma nota insatisfatória 

a uma pessoa não acarreta, por si só, um dano moral, devendo-se apenas 

oportunizar ao consumidor informações claras acerca dos dados utilizados nesse 

cálculo estatístico.

Entretanto, se a nota atribuída ao risco de crédito decorrer da consideração 

de informações excessivas ou sensíveis, violando sua honra e privacidade, haverá 

dano moral “in re ipsa”.

No mais, para a caracterização de um dano extrapatrimonial, há necessidade 

de comprovação de uma efetiva recusa de crédito, com base em uma nota de 

crédito baixa por ter sido fundada em dados incorretos ou desatualizados.

10) Teses sugeridas:

1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de 

concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, 

com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 

7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos 

pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da 

máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 

12.414/2011.
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4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a 

ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados 

(histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, 

conf igurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo 

banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela 

ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas 

ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de 

comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.

11) Análise do Recurso Especial n. 1.419.697-RS:

No recurso especial interposto pelo Banco Boa Vista, com fundamento 

na alínea a do permissivo constitucional, a recorrente apontou violação aos 

seguintes dispositivos legais:

(I) art. 535, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de 

enfrentar pontos omissos relevantes para o deslinde da causa;

(II) art. 267, VI, do CPC, pois a recorrente seria parte ilegítima para 

fi gurar no polo passivo da demanda, visto que (i) não possui qualquer ingerência 

sobre a tomada de decisões nos estabelecimentos comerciais para os quais presta 

serviços consultivos, não tendo infl uência sobre a concessão ou não de crédito 

por determinadas empresas; (ii) o seu serviço consiste em compilar dados 

cadastrais disponibilizados publicamente com cadastros de inadimplência para 

que o comerciante decida se concede ou não crédito ao consumidor;

(III) art. 333, II, do CPC, pois (i) restou comprovado que não é 

responsável pela negativação do crédito do consumidor, mas sim, o concedente 

do crédito, destinatário dos seus serviços; (ii) o SCPC SCORE CRÉDITO 

não possui qualquer relação com o cadastro positivo (consagrado pela Lei n. 

12.414/2001), visto que não utiliza informações positivas dos consumidores; 

(iii) adota parâmetros similares aos de seguradoras de veículos, fornecendo 

dados estatísticos, baseados em critérios objetivos e de ciência de todos os 

envolvidos; (iv) não é possível falar na ocorrência de dano “in re ipsa”.

Passo ao exame do próprio recurso especial, iniciando pela análise da 

preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC, que, adianto, não merece acolhida.
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Com efeito, apresenta-se defi ciente a fundamentação do recurso especial 

na parte em que alega ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, 

não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam 

omissos, contraditórios ou obscuros.

Aplica-se, assim, o óbice da Súmula n. 284-STF.

Nesse sentido, merecem lembrança os seguintes precedentes do STJ: 

AgRg no Ag n. 1.130.264-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina 

(Desembargador convocado do TJ-RS), DJe de 1º.7.2011; REsp n. 1.253.231-

SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 3.11.2011; REsp n. 1.268.469-

SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.2.2012; e REsp 

n. 1.190.865-MG, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 1º.3.2012.

Rejeita-se, assim, a preliminar de violação ao art. 535 do CPC.

Passo ao exame do mérito.

Não merecem acolhida as alegações de ofensa ao art. 267, VI, e 333, II, do 

CPC, em face das conclusões estabelecidas na primeira parte do voto acerca da 

natureza do sistema “scoring”.

Merece acolhida a alegação de inocorrência de dano “in re ipsa” se não 

houver prova da negativação do crédito do consumidor consultado, conforme já 

aludido na primeira parte do voto, no sentido de que “o desrespeito aos limites 

legais na utilização do sistema “credit scoring”, confi gurando abuso no exercício 

desse direito (art. 187 do CC), (...) pode ensejar a ocorrência de danos morais 

nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I 

e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de recusa indevida de crédito 

pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.”

No caso, não tendo sido afi rmada pelas instâncias ordinárias a comprovação 

de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não é possível o 

reconhecimento da ocorrência de dano moral.

Assim, deve-se reconhecer a violação pelo acórdão recorrido, nesse tópico, 

do disposto no art. 333, II, do CPC, provendo-se o recurso especial para 

julgar improcedente a demanda indenizatória, com inversão dos encargos 

sucumbenciais, ressalvada a concessão na origem do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

12) Conclusão

Ante o exposto, após não conhecer do agravo regimental e dos embargos 

declaratórios interpostos no curso do processamento do presente recurso 
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representativo de controvérsia, voto no sentido do parcial provimento do recurso 

especial para julgar improcedente a demanda indenizatória, com inversão dos 

encargos sucumbenciais, ressalvada a concessão na origem do benefício da 

assistência judiciária gratuita.

É o voto.

COMENTÁRIO DOUTRINÁRIO

Bruno Miragem 1

1. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS FATOS E DAS 

QUESTÕES JURÍDICAS ABORADAS NO ACÓRDÃO 

Novas utilizações de bancos de dados formados a partir da coleta de 

informações pessoais e negociais de consumidores desafiam a disciplina 

legal originária do Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 43 

estabeleceu os direitos e deveres fundamentais em relação à inclusão, correção, 

retifi cação e exclusão das informações arquivadas. Neste particular, registre-se 

que uma das características da interpretação e aplicação das normas de proteção 

do consumidor é, justamente, a contínua transformação das relações econômicas, 

aliás reconhecida como princípio da Política Nacional de Relações de Consumo, 

prevista no art. 4º, VIII que propugna o “estudo constante das modifi cações do 

mercado de consumo”.

O CDC, ao regular os bancos de dados e cadastros de fornecedores, 

admitiu sua existência como prática reconhecida do mercado de consumo, 

estabelecendo os critérios e limites segundo os quais podem ser desenvolvidos 

e utilizados.2 Todavia, o fez em atenção à preocupação internacional que desde 

algum tempo dirige-se à privacidade dos dados pessoais dos consumidores.3 

1 Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de 

Política e Direito do Consumidor – BRASILCON. Advogado.

2 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor, 5ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 305.

3. Veja-se a respeito: SAMPAIO, José Adércio Leite. O direito à intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1998, p. 481; BESSA. O consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito. São 

Paulo: RT, 2003, p. 133 et seq. SILVEIRA, Paulo Caliendo Velloso da. A proteção de dados no direito 

comparado. Revista da Ajuris, v. 71, p. 302-343. Porto Alegre: AJURIS, nov. 1997.
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Anteriormente ao CDC, e servindo-lhe de inspiração,4 mencione-se o Fair 

Credit Reporting Act, vigente nos Estados Unidos desde a década de 1970, 

no âmbito de legislação mais ampla de proteção do consumidor de crédito 

(Consumer Credit Protection Act).5 Após a vigência do CDC, a larga repercussão 

que alcança a Diretiva 95/46, da União Europeia, para proteção dos indivíduos 

em relação ao tratamento e movimento de dados pessoais, ao tempo em que 

reconhece a licitude da coleta de informações (artigo 6º), estabelece uma série 

de deveres para quem se proponha a tal atividade, dentre os quais  assegurar a 

exatidão e atualidade dos dados, o acesso do titular das informações coletadas, 

com a possibilidade de ser informado sobre o conteúdo destas informações, 

assim como o direito a eventual retifi cação. Da mesma forma, estabelece uma 

proteção especial mais intensa, aos chamados dados sensíveis, quais sejam, os 

que digam respeito à origem étnica ou racial, orientação sexual, estado de 

saúde, assim como as convicções políticas, religiosas ou fi losófi cas do titular das 

informações (artigo 8º).

No direito brasileiro, a proteção do sigilo de informações está assegurada 

na Constituição da República, sob o resguardo do direito à intimidade e à 

privacidade pessoal. Neste sentido, as normas do CDC sobre bancos de dados e 

cadastros de consumidores, ao mesmo tempo em que realizam o mandamento 

constitucional de defesa do consumidor, servem, de modo específi co, à proteção 

da intimidade e privacidade dos consumidores.

Dentre estas novas utilizações possíveis destacou-se como forma de 

avaliação de crédito dos consumidores, o sistema de pontuação (ou scoring) 

de crédito – crediscore. E é este o tema objeto do Recurso Especial 1.419.697/

RS, de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Registre-se que o caso em 

questão foi o primeiro para o qual o Tribunal se utilizou do moderno instituto 

processual da audiência pública, de modo a ampliar o conhecimento da Corte 

sobre os aspectos técnicos que desafi avam a qualifi cação dos fatos objeto da 

demanda. É digna de registro, neste sentido, a introdução do voto do Ministro-

Relator, mencionando que: “este é um daqueles processos em cujo julgamento 

parte-se praticamente do “zero”, pois não tinha uma noção clara acerca do 

que seria o chamado “credit scoring”, ou simplesmente “credscore” (...) Após a 

4. BENJAMIN. O Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 400.

5. Para detalhes, veja-se EFING. Bancos de dados e cadastros de consumidores. São Paulo: RT, 2002, p. 96 et 

seq.
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afetação do primeiro recurso especial, em face da provocação feita pelo NURER 

(Núcleo de Recursos Repetitivos e Repercussão Geral) do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, informando a existência de cerca de oitenta mil recursos 

a respeito desse tema, passei a receber advogados das partes interessadas em meu 

gabinete. Nessas audiências, constatei que havia uma grande celeuma acerca da 

própria natureza do sistema “score” e do regime jurídico aplicável por se tratar 

de um tema novo no cenário jurídico. Por isso, após determinar a subida de um 

segundo recurso especial (ação coletiva de consumo movida pelo Ministério 

Público) sobre o mesmo tema, decidi realizar a audiência pública no mês de 

agosto, cujas notas taquigráfi cas foram anexadas aos autos eletrônicos. Ressalto 

que a audiência pública foi extremamente importante na formação do meu 

convencimento acerca das principais questões controvertidas a serem dirimidas 

para solução da controvérsia posta no presente processo.”

Situe-se a discussão. Não se debate, no tocante ao uso do sistema de 

pontuação de crédito, propriamente o direito do consumidor de acesso ao 

crédito ou a restrição a sua concessão. A técnica e prudência na concessão do 

crédito preservam-se no âmbito da autonomia privada do fornecedor e resulam 

do cuidado ordinário que toda pessoa, no exercício profi ssional ou não de sua 

atividade, deva ter em relação ao seu patrimônio. O que se coloca em relevo é o 

modelo de tomada de decisão, baseado na utilização de informações pessoais do 

consumidor. Em especial, submetendo a teste se o conteúdo destas informações 

tangencia ou não o espaço de proteção da privacidade e da honra pessoal6, 

e ainda a possibilidade de conhecimento sobre os critérios utilizados para a 

formação do juízo de conveniência para a concessão do crédito.

A questão central debatida no acórdão é justamente a própria defi nição 

do que se trata o crediscore, a partir do que se verifi cam outras implicações. As 

perguntas, afi nal, seriam essencialmente três. Primeiro, o sistema de crediscore 

constituir-se-ia em um banco de dados, ou se trata de uma utilização segundo 

certa técnica (método), relativo a banco de dados já existente? Segundo, em 

relação a esta utilização, quais deveres são imputáveis ao gestor do banco 

de dados, em especial no tocante às informações que servem a finalidade 

de determinação de uma certa pontuação para o consumidor interessado na 

contratação de crédito? E terceiro, naturalmente, se os consumidores a quem 

6 Lembre-se que, segundo Capelo de Sousa, a honra abarca tanto os atributos (os quais prefere 

referir como valores) individuais “emergentes da sua mera pertença ao gênero humano, até 

aqueloutros que cada indivíduo vai adquirindo através do seu esforço pessoal.” CAPELO DE 

SOUSA O direito geral de personalidade, p. 301.
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estas informações dizem respeito, devem ser notifi cados previamente desta 

utilização, e não o sendo, se o uso não autorizado gera per se danos morais?

2. ANÁLISE TEÓRICA E DOGMÁTICA DOS FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO 

Foram cinco as teses fi xadas no acórdão, para efeito da consolidação do 

entendimento da Corte sobre o tema, em vista da sistemática de decisão dos 

denominados recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil):

“1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do 

risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor 

avaliado (nota do risco de crédito).

2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo 

art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites 

estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela 

da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme 

previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.

4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, 

devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca 

das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as 

informações pessoais valoradas.

5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, 

confi gurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode 

ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, 

do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da 

Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei 

n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de 

crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.”

O primeiro aspecto a ser destacado diz respeito à qualifi cação do sistema 

crediscore como um método de utilização de banco de dados, e não como um 

novo banco de dados com informações sobre consumidores. Trata-se de aspecto 

decisivo do exame da questão. Note-se que as informações arquivadas em bancos 
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de dados, podem ou não ter um valor em si para determinar certa interpretação 

sobre qualidades, perfil ou capacidade de pagamento do consumidor. 

Contudo, o modo de sua utilização amplia sensivelmente a utilidade, em vista 

das fi nalidades pretendidas pelos gestores dos bancos de dados.  No caso, 

administram sistemas de crediscore, entidades privadas que são gestoras de 

bancos de dados constituídos regularmente, sejam restritivos de crédito, ou de 

histórico de crédito e informações de adimplemento. Em relação aos primeiros, 

pressupõe-se sua constituição regular, ou seja, que previamente ao arquivamento 

das informações do consumidor tenha havido notifi cação do titular a quem 

se impute a inadimplência. E em relação aos segundos, disciplinados pela Lei 

12.414/2011, que tenha havido consentimento prévio do consumidor sobre a 

coleta e arquivamento das informações.

Neste sentido, um primeiro entendimento da jurisprudência estadual – 

em especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de onde se origina 

o caso decidido pelo STJ – orientou-se pela abusividade e ilicitude per se da 

utilização do crediscore, considerando que esta se dava a partir das informações 

de consumidores com a fi nalidade de analisar o risco de crédito, sem que 

aqueles a quem dizia respeito tais informações,  pudessem ter acesso à causa de 

eventual negativa de crédito e bem como os próprios dados pessoais constantes 

do cadastro. Destacavam, igualmente estas decisões, o risco de utilização de 

informações proibidas como aquelas de que trata o artigo 39, VII, do CDC, 

ao defi nir como prática abusiva, proibida ao fornecedor: “repassar informação 

depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus 

direitos”. E, no mesmo sentido, a violação dos artigos 43, caput e §§ 1º e 3º, do 

CDC, no tocante à temporalidade e possibilidade de retifi cação das informações. 

Segundo as decisões judiciais apontadas, em geral de sólida fundamentação, 

o sistema em questão suprimia a possibilidade de acesso do consumidor às 

informações constantes do banco de dados,7 uma vez que eram sistemas que 

atuavam na concessão de uma nota ao requerente do crédito, sem especifi car os 

fatores determinantes na sua atribuição.

Contudo, entendeu o STJ a partir da segunda tese fi xada pelo acórdão, que 

o crediscore disciplina-se pelas regras relativas a bancos de dados com informações 

positivas, de que trata a Lei 12.414/2011. Neste particular, mencione-se que são 

7 Assim, por exemplo, as seguintes apelações julgadas pelo TJRS: ApCiv 70041827379, 10ª Câm. Civ., j. 

07.04.2011, rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; ApCiv 70037245461, 9ª Câm. Civ., j. 01.11.2011, rel. 

Roberto Carvalho Fraga; e ApCiv 70044482248, 10ª Câm. Civ., j. 29.09.2011, rel. Jorge Alberto Schreiner 

Pestana.
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duas as espécies de bancos de dados com previsão legal expressa na legislação 

brasileira, e estruturados habitualmente no mercado de consumo. Primeiro 

os que arquivam e mantêm informações do comportamento de consumo, 

que em razão do seu conteúdo deem causa à impressão geral negativa ou o 

desabonem, perante outros fornecedores, para futuras contratações. São bancos 

de dados restritivos, cujo acesso da informação pelo fornecedor, em geral impede 

ou condiciona o acesso do consumidor ao crédito para o consumo (é do que 

trata, preecipuamente, o art. 43 do CDC). Segundo, os bancos de dados de 

informações positivas, compostos de informações que atestam, em geral, o bom 

comportamento dos consumidores na realização de seus negócios de consumo, 

como a habitualidade do pagamento regular de suas obrigações, seu nível de 

comprometimento, dentre outros dados relevantes. É disciplinado pela Lei 

12.414/2011. A fi nalidade principal da manutenção e acesso dos fornecedores 

em bancos de dados de informações positivas diz respeito a uma redução dos 

riscos de inadimplemento.8 

Mencionou, o acórdão, expressamente, os arts. 5º, IV, e 7º, I, da Lei n. 

12.414/2011. O art. 5º, IV, da Lei 12.414/2011, defi ne dentre os direitos do 

titular das informações organizadas em banco de dados de histórico de crédito 

e informações de adimplemento, “conhecer os principais elementos e critérios 

considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial”. Por 

outro lado, o art. 7º, I, da mesma lei, ao defi nir a fi nalidade da utilização das 

informações arquivadas, estabelece que as informações disponibilizadas nos 

bancos de dados somente poderão ser utilizadas para:realização de análise de 

risco de crédito do cadastrado. Trata-se, indiscutivelmente, de uma estratégia 

argumentativa sofi sticada e útil à proteção do direito dos consumidores titulares 

de informações arquivadas, de modo a compatibilizar com o direito brasileiro 

uma técnica de análise de crédito consagrada em diversos países. Uma difi culdade 

deste argumento, contudo, diz respeito ao fato de que, por não se tratar de banco 

de dados, mas método sobre banco de dados, a rigor poderia contrapor-se a este 

entendimento a tese de que não se aplicam, ao crediscore, os direitos e deveres 

relativos aos bancos de dados de que tratam a Lei 12.414/2011. Ou, por outro 

lado, se aplicáveis seus efeitos, se poderia exigir também que a autorização 

prévia para uso, coleta e arquivamento dos dados (art. 4º da mesma lei) fosse 

exigível. A tese nº 4, fi xada no acórdão, contudo, expressamente dispensa o 

consentimento do consumidor consultado, preservando, contudo, o direito 

8 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 313.
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de acesso a esclarecimentos quanto à origem (fontes) dos dados tomados em 

consideração, para efeito de avaliação do histórico de crédito, assim como as 

informações pessoais valoradas.

Esta solução parece compatibilizar a utilização do sistema crediscore e 

a necessária proteção do direito de acesso do consumidor às informações 

utilizadas, evitando tanto a utilização de informações excessivas (que ofendam a 

privacidade ou a honra do consumidor), como também hipóteses de utilizações 

proibidas, como é o caso daquela a que se refere o art. 39, VII, do CDC, assim 

como a utilização discriminatória proibida, inclusive, em vista da violação de 

direitos fundamentais. Conforme ensina Adriano de Cupis, “a reputação da 

pessoa no campo econômico permite à mesma conseguir bens patrimoniais. 

A coesão entre aquele bem e este é muito íntima, mas isto não elimina a 

necessidade de distinção.”9

A gestão dos dados pessoais dos consumidores, sejam para formação de 

juízos positivos ou negativos sobre seu comportamento negocial, não prescinde 

do amplo acesso às informações registradas, bem como a possibilidade efetiva, 

e sem ônus, da sua retifi cação. Neste sentido, considerando que a manutenção 

dos bancos de dados de consumo atende precipuamente os interesses dos 

fornecedores, com vista à diminuição dos riscos de sua atividade negocial, 

(sobretudo quando relativos ao arquivo de informações restritivas de crédito), 

eventual acesso, retifi cação ou exclusão dos dados do consumidor não pode ser 

condicionado ao pagamento de quaisquer valores. Isso resulta assegurado no 

entendimento consagrado pela decisão do Recurso Especial 1.419.697/RS.

As teses nº 3 e 4 fi xadas no acórdão por sua vez, estabelecem os deveres/

limites do exercício da atividade consistente na utilização do sistem crediscore. 

A tese nº 3, expressa a necessidade de respeito aos limites estabelecidos pelo 

sistema de proteção do consumidor “no sentido da tutela da privacidade e da 

máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da 

Lei n. 12.414/2011.” Isso, a rigor, reconhece a incidência das regras de proteção 

do consumidor que defi nem o direito de acesso, correção e retifi cação das 

informações tornadas disponíveis e/ou utilizadas para a formação da pontuação 

atribuída ao consumidor, inclusive no tocante aos critérios utilizados.

A violação destes deveres defi nidos na legislação, então, é que, conforme a 

tese nº 4 consagrada no acórdão, vai determinar a existência de abuso do direito 

9 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 128. No mesmo 

sentido: IGLESIAS, Sérgio. Responsabilidade civil por danos à personalidade. Barueri: Manole, 2002, p. 50.
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e dar causa à responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

gestor do banco de dados, da fonte e do consulente, pela ocorrência de danos 

morais no caso de informações excessivas ou sensíveis, ou ainda, pela recusa 

indevida do crédito, em razão do uso de dados incorretos ou desatualizados. 

Há correta preocupação da decisão em delimitar, tanto os deveres do gestor do 

banco de dados e demais pessoas que dele se utilizam, quanto as hipóteses de 

violação destes deveres, que dão causa a danos morais para os consumidores 

cujas informações sejam utilizadas de modo indevido. 

A recondução que se faz ao exercício abusivo de direito, de sua vez, merece 

destaque, especialmente, por também se utilizar dos limites genéricos indicados 

no artigo 187 do Código Civil como pautas de atuação dos fornecedores no 

caso (fi ns econômicos ou sociais, boa-fé e bons costumes). Da mesma forma, 

registre-se o balizamento deste exercício, a partir das informações de utilização 

proibida a que se refere o art. 3º, §3º, I e II, da Lei 12.414/2011. Trata-se das 

informações excessivas “assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas 

à análise de risco de crédito ao consumidor”, e das informações sensíveis, 

“aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, 

à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas.” Esta 

proibição, tanto preserva a fi nalidade de utilização das informações, em vista do 

objetivo de análise do risco de crédito, quanto visa a impedir a discriminação 

ilícita de consumidores. Por outro lado, a recusa do crédito será considerada 

indevida, quando baseada no uso de dados incorretos ou desatualizados. Em 

verdade se vai um pouco além. A recusa indevida terá lugar quando resultar de 

informações incorretas, como também de informações indevidas (excessivas ou 

sensíveis), podendo-se, ainda, questionar sobre os critérios de uso e associação 

das informações entre si, e os resultados obtidos das análises.

Ou seja, fi xa o acórdão, com precisão, duas hipóteses em que a utilização 

do sistema de pontuação de crédito poderá dar origem a dano. A primeira, 

quando se utilizar de informações proibidas, excessivas ou sensíveis, dá causa a 

dano in re ipsa. A segunda, quando houver recusa indevida de crédito em razão 

da utilização de informações incorretas ou desatualizadas pelo sistema, hipótese 

que exige demonstração dos fatos que justifi quem a identifi cação do dano.

Poderá haver lesão a atributos da personalidade do consumidor e, nestes 

termos, origem a dano moral indenizável10, mediante responsabilização objetiva 

de todos os agentes econômicos envolvidos com a coleta, armazenamento, 

10 MIRAGEM, Bruno. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 522.
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organização, avaliação e consulta das informações. Não restringe a decisão, 

da mesma forma, a possibilidade de inversão do ônus da prova no tocante à 

adequação dos critérios, ou ainda, sobre a possibilidade de acesso do consumidor 

a suas informações. O que faz é fi xar parâmetros para a análise in concreto acerca 

do respeito ou não a direitos do consumidor e suas consequências. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão no Recurso Especial 1.419.697/RS deu causa à edição, pelo STJ, 

da Súmula 550 na qual é defi nido: “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.”

É possível perceber, tanto do conteúdo da decisão do caso, quanto da 
súmula, a elogiável prudência com a qual se posicionou a Corte, frente a 
um novo modelo de utilização de informações de consumidores. Para tanto, 

considerou os riscos de afetação a direitos assegurados em lei, e ao mesmo tempo, 

devendo compatibilizar o conteúdo da proteção legal e a legítima atividade de 

análise de risco de crédito, útil instrumento de segurança da atividade negocial. 

A interpretação possível em relação ao tema, ao qualifi cá-lo como método de 

análise de informações – e não espécie própria de banco de dados – localiza os 

deveres do gestor do banco de dados e demais usuários do sistema de pontuação 

de crédito na Lei 12.414/2011 – sobre banco de dados sobre histórico de crédito 

e informações de adimplemento (denominado “cadastro positivo”). Portanto, 

os requisitos para coleta e arquivamento de informações, assim como de sua 

temporalidade, seguem sendo os da legislação existente, seja o art. 43 do CDC 

ou a disciplina da Lei 12.414/2011, conforme o caso.

Sem prejuízo de difi culdades que esta interpretação possa enfrentar, em 

vista da exigência de coerência sistêmica com outras exigências da mesma lei 

que, a princípio, são dispensadas – caso, sobretudo, do consentimento expresso 

do titular  para  inclusão e utilização das informações – trata-se de solução 

judicial ponderada, que reconhece a licitude da prática, sem descurar de direitos 

básicos do consumidor. Em especial, os relativos à proteção de dados pessoais, 

e à reparabilidade dos danos causados pelo exercício abusivo liberdade de 

organização e uso das informações arquivadas no interesse da segurança dos 

negócios no mercado de consumo.
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