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A Informação como Direito do Consumidor4
Fernanda Nunes Barbosa

RESUMO
F,ste trabalho te1n como objetivo apresentar un1 panoran1a do direito à
informação nas relações de consu1no, partindo da análise da importância assumida
pela infonnação como valor sociaL No ân1bito da defesa do consumidor, es.se direito
adguire ainda n1aior relevância, uma vez que o desequilíbrio informativo se torna
evidente, co1n reflexos não só na esfera econôn1ica dos sujeitos, senão tambén1 na
esfera pessoal. Nesse sentido, o direito à infonnação será tratado, no presente estudo,
na perspectiva de u1n direito fundan1entaJ.
() direito básico do consumidor à informação, positivado, no Código de
Defesa do Consun1idor brasileiro, no art. 6°, inc. III, unido à previsão constitucional
da defesa do consu1nidor e do direito fu11dan1ental à infonnação constituen1 a base
legal para o desenvolvin1ento da jurisprudência nacional na matéria, que será
igualn1ente objeto de exa1ne.
Con10 dever ünposto aos fornecedores, a informação pode constituir tanto
utn dever principal como u1n dever anexo, gue encontra, no princípio da boa-fé, a
fonte prünordial pa.ra suain1posição. Ao lado da boa-fé objetiva, serão exatninados,
ainda, o ideal de transparência no mercado de consun10 e os deveres de proteção,
quando se destacará o papel instrumental do dever de inforn1ar.
E1n un1a apreciação mais detalhada da lei especial, enfatizaremos o
cstabelecünento dos deveres de informar como prevenção de danos, ben1 con10 nas
declarações de vontade.
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