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Introdução: O arquivo de consumo surgiu movido pelo crescimento econômico e pela
formação da chamada sociedade de massa, onde os negócios passaram a ser realizados
até entre anônimos. 
Esses arquivos surgiram com o fim de facilitar o crédito aos consumidores que
realmente tinham condições de adimplir com suas obrigações.
Porém, neles ficam constando informações pessoais dos consumidores. Logo,
necessitam ser bem regulados e controlados para não transgredir as barreiras da
privacidade e da intimidade da pessoa humana. Objetivo: O objetivo do estudo é
investigar a criação e controle dos arquivos de consumo, verificando a sua legalidade,
em conformidade com os princípios constitucionais, e identificando desvios de
finalidade e abusos na manipulação desses dados. Metodologia: Trata-se de pesquisa
bibliográfica, por meio de revisão da literatura pertinente ao tema bem como análise de
informações divulgadas nas páginas oficias dos arquivos de consumo e levantamento
da legislação e jurisprudência dos tribunais sobre o tema. Resultados: Os arquivos de
consumo, gênero do qual são espécies os bancos de dados e os cadastros dos
consumidores, conseguem superar o anonimato do consumidor na medida em que
prestam informações sobre a sua vida ao fornecedor auxiliando na realização de uma
transação comercial mais segura.
O artigo 43 do CDC dispõe sobre os arquivos de consumo e encerra a idéia de que por
manejarem informações de caráter pessoal recai sobre eles o interesse público de
controle da atividade, para a proteção da privacidade cidadã, garantindo-se ao
consumidor o direito de acesso e retificação das informações inverídicas.
Ademais a lei remete a idéia de que somente informações relativas ao mercado de
consumo que podem figurar nos arquivos devendo ser claras, objetivas e verdadeiras.
Sendo assim é legitimo o arquivo de consumo que tem por finalidade fornecer aos
terceiros informações que permitam uma melhor análise dos riscos advindos da
concessão de crédito a alguém.
Porém, em razão da danosidade potencial na manipulação desses dados imperioso que
sofram limitações em respeito aos direitos e garantias fundamentais assegurados
constitucionalmente, como a privacidade a dignidade da pessoa humana e a proteção
especial ao consumidor. Conclusão: Os arquivos de consumo são importantes na
sociedade contemporânea. Porém, a atividade depende de melhor regulação quanto a
sua funcionalidade, pois a inscrição de um consumidor de forma abusiva caracteriza
um grave dano e quanto a sua finalidade, pois não pode se transformar em instrumento
de cobrança.
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