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PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA OU DA CONFIANÇA  

(arts. 4º, caput, e 6º, inc. III, da Lei 8.078/1990).  

A tutela da informação 
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O mundo contemporâneo é caracterizado pela enorme 

velocidade e volume crescente de informações – elementos 

identificadores da melhor concepção da mass consumption 

society –, armas de sedução utilizadas pelos fornecedores e 

prestadores para atraírem os consumidores à aquisição de 

produtos e serviços. 
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Com o passar dos tempos, novas informações vão surgindo, 

o que não significa a sua distribuição igualitária entre as 

pessoas, eis que as informações ficam em poder somente 

de uma parcela de indivíduos.  
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Nesse contexto, juristas observaram esse déficit de 

informação no Direito Privado, caso de Carlos Alberto Bittar, 

para quem o “alto poder de que desfruta a publicidade na 

sociedade atual em razão da expansão de seu mais 

importante veículo, a televisão, indistintamente, encontra 

no Código normas de equilíbrio necessárias e com medidas 

de defesa do consumidor suscetíveis de, em caso de 

violação, restaurar sua posição ou sancionar 

comportamentos lesivos”.  
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A informação, no âmbito jurídico, tem dupla face: o dever 

de informar e o direito de ser informado, sendo o primeiro 

relacionado com quem oferece o seu produto ou serviço ao 

mercado, e o segundo, com o consumidor vulnerável.  

 

A propósito dessa visão ampliada, o doutrinador argentino 

Juan Manuel Aparício comenta: 
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“Esta exigencia referida a la información presupone un 
doble objetivo: que el consumidor esté en condiciones de 
prestar un consentimiento en forma reflexiva; que 
celebrado el contrato, adquirido el bien o contratado el 
servicio, el consumidor tenga el conocimiento necesario 
para el satisfactorio empleo y aprovechamiento de ellos; y, 
si existe algún peligro, reciba las instrucciones que le 
permitan prevenir el riesgo. El deber de información 
repercute sobre el entero desenvolvimiento del iter 
contractual, aunque tiene particular transcendencia y 
protagonismo en el momento que precede a la conclusión 
del negocio”. 
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Quanto ao texto da Lei Consumerista, estabelece o seu art. 

6º, inc. III, que constitui direito básico dos consumidores:   

 

“a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”. 
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A menção aos tributos foi introduzida pela Lei 12.741, de 8 de 
dezembro de 2012, que visa a dar maior transparência a 
respeito dos impostos pagos pelos consumidores, o que deve 
ser informado de forma detalhada.  Em complemento, de 
acordo com o art. 1º da nova norma,  
 
“Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias 
e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos 
documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor 
aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, 
estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos 
respectivos preços de venda. 
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§ 1º A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser 

feita em relação a cada mercadoria ou serviço, 

separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes 

jurídicos tributários diferenciados dos respectivos 

fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, quando 

couber.  
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§ 2º A informação de que trata este artigo poderá constar 

de painel afixado em local visível do estabelecimento, ou 

por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma 

a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, 

dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou 

serviços postos à venda. 
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§ 3º Na hipótese do § 2º, as informações a serem prestadas 

serão elaboradas em termos de percentuais sobre o preço a 

ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota ad 

valorem, ou em valores monetários (no caso de alíquota 

específica); no caso de se utilizar meio eletrônico, este 

deverá estar disponível ao consumidor no âmbito do 

estabelecimento comercial” (Lei 12.741/2012). 
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Ainda no que diz respeito ao art. 6º, inciso III, do CDC, o 
recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/2015), instituiu um parágrafo único em tal diploma 
da Lei 8.078/1990, estabelecendo que as informações 
prestadas aos consumidores devem ser acessíveis às 
pessoas com deficiência, observado o disposto em 
regulamento específico. Acreditamos que a norma vem 
em boa hora, pois o citado Estatuto regulamenta a 
Convenção de Nova York, tratado de direitos humanos do 
qual o País é signatário, com força de Emenda à 
Constituição. 
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Partindo para ilustrações concretas, como concluiu o 
Superior Tribunal de Justiça a respeito da proteção dos 
consumidores quanto à informação, em problema relativo 
ao serviço de telefonia, “a exposição de motivos do Código 
de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo, esclarece a 
razão de ser do direito à informação no sentido de que: ‘O 
acesso dos consumidores a uma informação adequada que 
lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os 
desejos e necessidades de cada um’ (Exposição de Motivos 
do Código de Defesa do Consumidor). 
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Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, 
p. 1.663). (…). A informação ao consumidor, tem como 
escopo:  
i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da 

priorização das preferências que lhes 
digam respeito;  

ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo 
com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, 
as qualidades e o preço de cada produto ou de cada 
serviço;  

iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar 
os diversificados produtos;  
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iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias 
que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de 

situações de consumo;  
v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, 
mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de 
consumo’  
(Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o 
regime jurídico dos deveres e riscos de informação das 
declarações negociais para consumo, in Revista de Direito 
do Consumidor), n. 4, 
 
São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, 
pp. 52-90). (…).  
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Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação 
tem como desígnio promover completo esclarecimento 
quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de 
maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do 
consumidor, colocando-o em posição de segurança na 
negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para 
que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de 
maneira consciente”  
 
(STJ – REsp 976.836/RS – Primeira Seção – Rel. Min. Luiz 
Fux – j. 25.08.2010 – DJe 05.10.2010). 
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No contexto de valorização da transparência e da confiança 
nas relações negociais privadas, o Código de Defesa do 
Consumidor estabelece um regime próprio em relação aos 
meios de se propagar a informação, tendente a assegurar 
que a comunicação do fornecedor e a do produto ou 
serviço se façam de acordo com regras preestabelecidas, 
adequadas a ditames éticos e jurídicos que regulam a 
matéria.  
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Nesse ínterim, vejamos julgado do STJ, publicado no seu 

Informativo n. 466, tratando do conteúdo de bebida 

alcoólica: 
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“Consumidor. Direito à informação. A questão posta no 

REsp cinge-se em saber se, a despeito de existir 

regulamento classificando como ‘sem álcool’ cervejas que 

possuem teor alcoólico inferior a meio por cento em 

volume, seria dado à sociedade empresária recorrente 

comercializar seu produto, possuidor de 0,30g/100g e 

0,37g/100g de álcool em sua composição, fazendo constar 

do seu rótulo a expressão ‘sem álcool’.  
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A Turma negou provimento ao recurso, consignando que, 

independentemente do fato de existir norma regulamentar 

que classifique como sendo ‘sem álcool’ bebidas cujo teor 

alcoólico seja inferior a 0,5% por volume, não se 

afigura plausível a pretensão da fornecedora de levar ao 

mercado cerveja rotulada com a expressão ‘sem álcool’, 

quando essa substância encontra-se presente no produto. 
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Ao assim proceder, estaria ela induzindo o consumidor a 
erro e, eventualmente, levando-o ao uso de substância que 
acreditava inexistente na composição do produto e pode 
revelar-se potencialmente lesiva à sua saúde. Destarte, 
entendeu-se correto o tribunal a quo, ao decidir que a 
comercialização de cerveja com teor alcoólico, ainda que 
inferior a 0,5% em cada volume, com informação ao 
consumidor, no rótulo do produto, de que se trata de bebida 
sem álcool vulnera o disposto nos arts. 6º e 9º do CDC ante 
o risco à saúde de pessoas impedidas do consumo” (STJ – 
REsp 1.181.066/RS – Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina – 
j. 15.03.2011) 
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Ainda ilustrando, outro decisum do STJ, publicada no seu 

Informativo n. 500, concluiu pela nulidade da cláusula 

excludente de cobertura securitária, diante da falta de 

clareza de sua elaboração, afastando a compreensão pela 

pessoa natural comum, diante da utilização de termos 

técnicos jurídicos. A ementa foi assim publicada, para as 

devidas reflexões: “Contrato de seguro. Cláusula abusiva. 

Não observância do dever de informar. 
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A Turma decidiu que, uma vez reconhecida a falha no dever 
geral de informação, direito básico do consumidor previsto 
no art. 6º, III, do CDC, é inválida cláusula securitária que 
exclui da cobertura de indenização o furto simples ocorrido 
no estabelecimento comercial contratante. A circunstância 
de o risco segurado ser limitado aos casos de furto 
qualificado (por arrombamento ou rompimento de 
obstáculo) exige, de plano, o conhecimento do aderente 
quanto às diferenças entre uma e outra espécie  -
qualificado e simples – conhecimento que, em razão da 
vulnerabilidade do consumidor, presumidamente ele não 
possui, ensejando, por isso, o vício no dever de informar. 
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A condição exigida para cobertura do sinistro – ocorrência 

de furto qualificado –, por si só, apresenta conceituação 

específica da legislação penal, para cuja conceituação o 

próprio meio técnico-jurídico encontra dificuldades, o que 

denota sua abusividade” 

 

(STJ, REsp 1.293.006/SP – Rel. Min. Massami Uyeda – j. 

21.06.2012). 
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