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Resumo: O presente estudo trata dos bancos de dados de proteção ao crédito no Brasil,
destacando-se as repercussões constitucionais e civis do cadastro de consumidores e finalizando
com o exame das práticas de cobrança de dívidas em face do consumidor.
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Abstract: The present article discusses the importance of database for credit protection in Brazil,
pointing out the constitutional and civil repercussions of consumers's records. At the end it examines
the means of charging the consumer.
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1. Introdução

Na sociedade de consumo dos dias atuais, a atividade de administração de informações tornou-se
fundamental para o empresariado.

Neste cenário, a técnica de manipulação de dados e informações passou a ser um objetivo das
empresas, que procuram adequar-se à utilização de bancos de dados para que possam se valer das
vantagens oferecidas pela consulta ao sistema de cadastro.

Contudo, nem sempre são respeitados os ditames legais para a referida atividade, o que gera lesões
de toda a sorte aos consumidores.

Neste trabalho, se procura analisar a questão dos bancos de dados, seguindo-se com a identificação
das repercussões constitucionais e civis do cadastro de consumidores, tratando, também, do exame
das práticas de cobrança de dívidas em face do consumidor, respeitando sempre as disposições
legais para tanto.
2. Bancos de dados de proteção ao crédito no Brasil

2.1 Surgimento

Os bancos de dados de proteção ao crédito surgiram com o objetivo de oferecer algumas
informações àqueles que pretendiam conceder empréstimos em dinheiro a alguém, parcelar o preço
de alguma mercadoria ou simplesmente adiar o seu pagamento para data futura. 1

As informações dizem respeito à pessoa interessada na obtenção de crédito e referem-se a aspectos
teoricamente úteis para permitir uma melhor avaliação dos riscos de se conceder crédito à referida
pessoa. 2

Leonardo Bessa entende que o fornecedor possui o legítimo interesse de obter algumas informações
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