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RESUMO 

 

Agências de pontuação de crédito (credit scoring) analisam informações pessoais dos 

indivíduos e mensuram, por meio de uma nota, o grau de confiança que uma pessoa teria para 

o recebimento de crédito ou cumprimento de uma obrigação financeira. O argumento 

econômico por trás de tais sistemas é o de que uma análise mais precisa sobre as condições dos 

cidadãos permite que bancos e instituições financeiras reduzam taxas de juros. Por outro lado, 

o desenvolvimento de tais sistemas também gera controvérsias relacionadas ao direito à 

privacidade e à proteção de dados pessoais, considerando que os métodos empregados são 

baseados em análises feitas por algoritmos, os quais têm sido criticados por conta da opacidade 

com que operam e pela possibilidade de discriminação de grupos vulneráveis.  

No Brasil, a atividade de agências de pontuação de crédito teve seus contornos regulatórios 

definidos ao longo dos anos 2000, enquanto discutia-se a aprovação da Lei do Cadastro 

Positivo. Porém, o conturbado processo legislativo em torno da lei evidência a manifestação 

dessas controvérsias: em 2011 a lei foi aprovada, em 2014 houve questionamento no Superior 

Tribunal de Justiça a respeito da legalidade desses sistemas, e em 2019 uma nova lei do 

Cadastro Positivo foi aprovada, revisando disposições anteriores. Concomitantemente, ocorria 

também o processo de discussão e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que também 

apresentou em seu texto final disposições sobre a “proteção do crédito”. Considerando esse 

cenário, essa pesquisa terá como objetivo fazer uma análise do processo de construção 

regulatória sobre a pontuação de crédito no Brasil, entendendo que fatores podem explicar o 

modo como esse arranjo jurídico foi criado e implementado. 

 

Palavras-chave: Pontuação de crédito; avaliação de crédito; cadastro positivo; proteção de 

dados 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Credit scoring agencies analyze individuals’ personal information and measure the risk degree 

posed by a person receiving credit or fulfilling a financial obligation. The economic argument 

behind such systems is that a more accurate analysis of citizens conditions allows banks and 

financial institutions to reduce interest rates. On the other hand, the development of rating 

systems also generates controversies related to privacy and data protection. The use of 

automated methods and algorithms has been criticized due to their opacity and possibility of 

discrimination against vulnerable groups. 

In Brazil, credit scoring agencies had their regulatory contours defined throughout the 2000s, 

while the approval of the Positive Registry Law was being discussed. However, the troubled 

legislative process around the law evidences these controversies: in 2011 the law was approved, 

in 2014 there was questioning in the Superior Court of Justice regarding the legality of these 

systems, and in 2019 a new law on the Positive Registry was approved. , reviewing previous 

provisions. At the same time, the process of discussing and approving the General Data 

Protection Law also took place, which also presented provisions on “credit protection” in its 

final text. Considering this scenario, this research will aim to analyze the process of regulatory 

construction on credit scores in Brazil, understanding what factors can explain how this legal 

arrangement was implemented. 

 

Keywords: Credit Scoring; Credit Rating; Data Protection  
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INTRODUÇÃO 

  

1. O pano de fundo  

 Uma pessoa tem a nota mais alta que a outra. Se a classificação por meio de um sistema 

de atribuição de pontos é a lógica por trás de testes, concursos e provas que avaliam o 

conhecimento de um indivíduo sobre determinado conteúdo, é também a lógica por trás de 

avaliações de crédito no sistema financeiro. A diferença fundamental é que, ao invés de se 

mensurar o conhecimento de uma pessoa a partir de um exame, avalia-se o seu comportamento 

em comparação com os demais. A pessoa com nota superior não foi aprovada em algum teste 

– ela foi avaliada por um sistema, que analisou o seu comportamento e, com base em análises 

e critérios estatísticos, considerou que aquele comportamento deveria ser mais bem pontuado.  

 Assim funcionam agências de pontuação de crédito (credit scoring1), cujas origens 

remontam ao fim do século XIX nos Estados Unidos da América (EUA). Criadas com o intuito 

de avaliarem a capacidade de pagamento de possíveis adquirentes de empréstimos e 

financiamentos, essas empresas avaliam o comportamento pregresso de um indivíduo para 

definir se ele é mais ou menos confiável para cumprir com suas dívidas. Características e 

comportamentos são mensurados por meio de parâmetros que visam a quantificar a incerteza 

daquela operação.2 Busca-se, assim, prever a quantidade de risco oferecido por determinada 

pessoa: quanto maior a nota atribuída, maiores chances de ser alguém de “baixo risco”. Como 

vantagem, a pessoa poderá ter acesso a melhores condições de crédito, como taxas de juros 

menores ou facilidades no pagamento.   

 
1 A tradução aqui é feita para “pontuação de crédito” e não “cadastro positivo” para evitar confusões com as 

terminologias da lei – que são, elas próprias, objeto de discussão nesse trabalho. Ainda, há maneiras diferentes de 

se referir a empresas que realizam essa atividade. Em inglês, são muitas vezes chamadas de credit rating agencies 

ou credit bureaus. Em português, também já foram encontradas diferentes expressões: centrais de risco de crédito, 

birôs de crédito, gestoras de banco de dados, agências de pontuação de crédito. De maneira geral, essas expressões 

serão utilizadas de maneira intercambiável ao longo do texto, sempre referindo-se a empresas privadas que, de 

maneira automatizada, coletam e avaliam informações de indivíduos com o objetivo de atribuí-los uma nota de 

crédito.  

2 CARRUTHERS, Bruce G., From uncertainty toward risk: the case of credit ratings, Socio-Economic Review, 

v. 11, n. 3, p. 525–551, 2013. 
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 Talvez a pontuação de crédito seja um dos casos paradigmáticos de uma economia 

baseada em dados. Não por acaso: dados pessoais são o principal insumo por trás desse 

mercado. Dados brutos são extraídos por múltiplas fontes, armazenados e classificados de 

acordo com parâmetros estatísticos definidos por algoritmos. Neste mercado vendem-se não 

apenas informações, mas especialmente as predições criadas sobre o comportamento dos 

indivíduos – sendo elas que compõem verdadeiramente o cerne do modelo de negócios das 

empresas – o que Shoshanna Zuboff chamou de “superávit comportamental”.3 Embora 

atualmente grandes empresas de tecnologia estejam sob holofotes de críticas à maneira como 

utilizam e concentram informação, os scores produzidos pelo mercado de crédito fizeram e são 

parte importante do que constitui essa nova economia.4 Nesse sentido, Fourcade e Healy 

apontam como a atividade de classificar pessoas se tornou elemento fundamental de uma nova 

“economia dos julgamentos morais”, viabilizada a partir de algoritmos que funcionam enquanto 

ferramentas preditivas, e como o mercado de crédito foi a ponta de lança que garantiu 

legitimidade e aceitação institucional a essa prática.5  

 Com efeito, economistas têm defendido a aplicação de avaliações de crédito em larga 

escala: a concessão de crédito consiste em uma relação de confiança e, nesses casos, a assimetria 

de informação poderia pesar a balança contra o melhor cenário de alocação de recursos.6 

Maiores quantidades de informação levariam a taxas de juros reduzidas, o que poderia ser 

positivo para a inclusão financeira de parcela da população.  

 As consequências, no entanto, têm sido questionadas desde o surgimento desses 

sistemas. A relação de crédito assume uma carga de moralidade por si só, dada a avaliação do 

comportamento do indivíduo sob escrutínio entre “bom” ou “ruim”.7  A esse debate, novas 

nuances são agregadas a partir do processamento automatizado de dados, com a expansão de 

sistemas algorítmicos capazes de analisar volumes massivos de informação. Três conjuntos de 

 
3 ZUBOFF, Shoshana, The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of 

power, London: Profile books, 2019. 

4  Cf. FOURCADE, Marion; HEALY, Kieran, Seeing like a market, Socio-Economic Review, p. 33, 2016; 

PASQUALE, Frank, The black box society: the secret algorithms that control money and information, 

Cambridge: Harvard University Press, 2015; O’NEIL, Cathy, Weapons of math destruction: how big data 

increases inequality and threatens democracy, First edition. New York: Crown, 2016. 

5 FOURCADE; HEALY, Seeing like a market. 

6 STIGLITZ, Joseph E.; WEISS, Andrew, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, The American 

Economic Review, v. 71, n. 3, p. 393–410, 1981. 

7 KRIPPNER, Greta R., Democracy of Credit: Ownership and the Politics of Credit Access in Late Twentieth-

Century America, American Journal of Sociology, v. 123, n. 1, p. 1–47, 2017., 
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problemas tratados pela literatura podem ser elencados: (i) a possibilidade de reprodução de 

vieses discriminatórios ou o reforço de desigualdades previamente existentes na análise feita 

por algoritmos; 8 (ii) a transparência no uso de informações, considerando-se a complexidade 

de se traduzir como um algoritmo pode tomar uma decisão;9 e (iii) a dificuldade de acesso à 

reparação ou correção em caso de eventuais injustiças.10  

 Apesar dos questionamentos, a pontuação de crédito se expandiu e hoje não apenas é 

reconhecida legalmente em diversas jurisdições, como também integra acordos globais de 

regulação financeira. A adoção de políticas de avaliação de crédito é estimulada pelo Banco 

Mundial: reformas são incentivadas em diferentes países com o intuito de que estabeleçam 

condições legais para que birôs de crédito exerçam suas atividades11.  

 

2. O caso brasileiro e suas particularidades  

 No Brasil, a discussão sobre a necessidade de um marco legal que regulamentasse a 

atividade de birôs de crédito tornou-se mais premente a partir do fim dos anos 1990, quando o 

governo passou a investir em políticas de bancarização e crédito para aumentar o poder de 

consumo das classes mais baixas.12 Relatórios do Banco Central do Brasil (BCB) aventaram a 

necessidade de reformas institucionais com o intuito de alavancar o mercado de crédito e reduzir 

as taxas de juros no país.13 Dentre as medidas, descrevem a necessidade de facilitação do acesso 

 
8 CHARRON-CHÉNIER, Raphaël; SEAMSTER, Louise, Racialized Debts: Racial Exclusion From Credit Tools 

and Information Networks, Critical Sociology, v. 47, n. 6, p. 977–992, 2021; EUBANKS, Virginia, Automating 

inequality: how high-tech tools profile, police, and punish the poor, First Edition. New York, NY: St. Martin’s 

Press, 2017; NOBLE, Safiya Umoja, Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism, New 

York: New York University Press, 2018.; 

9 PASQUALE, The black box society. 

10 MATHESON, John H, The Equal Credit Opportunity Act: A Functional Failure, Harvard Journal on 

Legislation, v. 21, p. 35, 1984. 

11 Aqui refere-se ao projeto Doing Business, criado em 2003 pelo Grupo de Desenvolvimento do Setor 

Privado do Banco Mundial, com métricas que avaliavam a qualidade do direito e de reformas jurídicas de diversos 

países de acordo com critérios elencados pelo Banco Mundial para um melhor desenvolvimento do setor 

financeiro. Dentre eles, colocava-se a “força de sistemas de avaliação de crédito e a efetividade de garantias e leis 

de falência na facilitação de empréstimos”. O projeto foi descontinuado em 2021.  

12 LAVINAS, Lena, The Takeover of Social Policy by Financialization, New York: Palgrave Macmillan US, 

2017. 

13 Ver Capítulo III abaixo.  
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a informações sobre devedores por meio de centrais de risco de crédito e da consequente 

proteção jurídica de suas atividades.14  

 Embora essas empresas já estivessem em operação no Brasil, havia largo dissenso a 

respeito da extensão de suas prerrogativas, como quais dados poderiam coletar e por quanto 

tempo poderiam retê-los. Tampouco havia ainda lei que falasse de maneira abrangente sobre 

proteção de dados pessoais, tema que apenas avançou no congresso ao final da década de 2000. 

Assim, ao longo de mais de dez anos, travou-se uma discussão no congresso a respeito da Lei 

do Cadastro Positivo (LCP), que visava a regulamentar o tema: de um lado, colocava-se o 

interesse econômico da medida e, de outro, os impactos sobre direitos à privacidade e proteção 

de dados pessoais.  

 Aprovada em 2011, a lei tampouco cessou o conflito. Dentre as diversas regras que a 

LCP colocou para a atividade dos bancos de dados de análise de crédito, uma chama atenção 

pelo fato de ter sido amplamente questionada desde então: a do consentimento prévio dos 

usuários para que as suas informações fossem tratadas. Críticas foram direcionadas à lei, no 

sentido de que ela não teria surtido os efeitos esperados (de adesão ao cadastro e redução dos 

juros) por conta de problemas relacionados à maneira como a política foi proposta, vista como 

excessivamente burocrática. Com isso, menos de uma década depois, em 2017, um novo projeto 

de lei foi proposto no Senado Federal com o objetivo de reformular a proposição.  

O debate ganhou contornos em diferentes searas, com repercussões inclusive no 

judiciário. Em decisão sobre a legalidade desses sistemas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu separar o que seria considerado pontuação de crédito e o que seria considerado cadastro 

positivo. O julgamento discutia essencialmente a possibilidade de danos morais no caso de 

inclusão automática de um consumidor em um sistema de pontuação de crédito, discussão que 

acabou rendendo a primeira audiência pública do STJ.15 Um de seus pontos centrais, de acordo 

com o relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, era a natureza jurídica da atividade de 

pontuação de crédito. Em seu voto, defendeu que a pontuação de crédito não consistiria em um 

banco de dados, mas sim em uma metodologia de avaliação de risco, que usaria apenas 

informações publicamente disponíveis. Assim, para a inclusão de cidadãos no sistema de 

 
14 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Juros e spread bancário no Brasil, Brasília: Banco Central do Brasil, 1999, 

p. 16. 

15 Ver: S/A, Primeira audiência pública do STJ terá transmissão pelo YouTube, Revista Consultor Jurídico, 

disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-ago-24/primeira-audiencia-publica-stj-transmissao-youtube>. 

acesso em: 21 nov. 2021. 
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pontuação não seria necessário seu consentimento prévio, nos termos da Lei do Cadastro 

Positivo em sua redação original.  

Ainda, outras questões podem surgir considerando o advento da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018) e uma mudança no cenário regulatório brasileiro a 

respeito do tema. Aplicada às atividades de tratamento de dados no país, a Lei prevê direitos, 

princípios e garantias básicas para respeito da vontade dos cidadãos e do controle sobre suas 

informações. Em seus últimos meses de discussão na Câmara dos Deputados, uma base legal16 

que permite o tratamento de dados para a finalidade de proteção ao crédito foi inserida.17 Pouco 

se sabe, porém, a respeito de como essa permissão se aplica na prática – tampouco há outros 

países que contem com disposição parecida. 

Como resultado, temos um cenário em que duas diferentes leis (Lei do Cadastro Positivo 

e Lei de Proteção de Dados) e uma decisão judicial foram imbricadas na regulação do sistema 

de pontuação de crédito – o que acabou gerando algumas incongruências particulares ao cenário 

brasileiro. 

Primeiramente, não se têm claros os contornos e diferenças entre o que é “proteção do 

crédito”, “cadastro positivo” ou “pontuação de crédito”, termos mobilizados pelas duas leis. 

Tampouco são evidentes os regimes jurídicos que se aplicam a cada um desses termos: se seria 

o mesmo ou se haveriam diferenças – e, em caso positivo, quais. Por fim, o debate a respeito 

da natureza jurídica da pontuação de crédito ainda fica em aberto: a partir da aprovação da 

LGPD, ainda se poderia afirmar que a pontuação de crédito seria uma metodologia, como foi 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, e não um dado pessoal?  No limite, tais perguntas 

somam-se à incerteza ainda existente a respeito de qual a natureza jurídica de decisões 

automatizadas sobre os dados, as chamadas inferências. Seria possível equipará-las a dados 

pessoais – não sendo elas propriamente extraídas diretamente de indivíduos, mas indiretamente, 

a partir de interpretações feitas sobre um conjunto de informações?  

Esses questionamentos evidenciam o conflito que permeia o regime da pontuação de 

crédito. Eles demonstram o cenário de incertezas normativas e contornos regulatórios ambíguos 

 
16 A legislação de proteção de dados só permite atividades de tratamento de dados pessoais quando houver amparo 

nas hipóteses (bases legais) previstas no Art. 7º e no Art. 11 da Lei 13.709/2018.  

17
 “Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...) X - para a 

proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 
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hoje existentes no Brasil. A depender de interpretações futuras, diferentes cenários normativos 

podem emergir. O caso brasileiro, assim, chama atenção por suas particularidades, o que leva 

ao interesse – e à pergunta desta pesquisa – de se entender por que chegamos até aqui. Isto é: 

por que razões o arranjo jurídico-institucional relativo à pontuação de crédito no Brasil foi 

construído dessa maneira?  

 

3. O fio condutor da pesquisa 

Diferentes objetivos emergem a partir do interesse que orienta esta pesquisa. Pretende-

se entender (i) como o direito foi criado e implementado ao longo das diferentes fases de 

discussão sobre um arranjo jurídico-institucional para a pontuação de crédito no Brasil; (ii) que 

atores estiveram envolvidos nesse processo; (iii) quais as capacidades desses atores, e como 

elas podem ter influenciado o processo de institucionalização dessa atividade; (iv) como 

organizações internacionais podem ter influenciado esse processo e, se influenciaram, como 

essa influência foi percebida por atores nacionais.   

Parte-se aqui de uma abordagem sóciojurídica dos mercados, que coloca o direito de 

maneira endógena à organização econômica – forjado dentro das esferas econômicas e sociais 

que procura regular.18 A partir da análise de como o direito é criado e implementado, é possível 

“especificar como mercados são concretamente construídos a partir de regras jurídicas, acordos 

políticos, ideias econômicas e culturais”.19 Halliday e Carruthers argumentam que processos de 

mudança jurídica em um contexto de globalização operam de acordo com uma lógica de 

recursividade, em que há relações de contestação e cooperação entre o global e o nacional.20  

O direito, assim, é produzido em uma dinâmica que envolve também a interação com 

normas e agentes internacionais. No caso da pontuação de crédito, isso parece se refletir a partir 

 
18 EDELMAN, Lauren B., Rivers of Law and Contested Terrain: A Law and Society Approach to Economic 

Rationality, Law Society Review, v. 38, n. 2, p. 181–198, 2004, p. 189; EDELMAN, Lauren B.; UGGEN, 

Christopher; ERLANGER, Howard S., The Endogeneity of Legal Regulation: Grievance Procedures as Rational 

Myth, American Journal of Sociology, v. 105, n. 2, p. 406–54, 1999, p. 407. 

19 MOUALLEM, Pedro Salomon Bezerra, Forjando mercados com ferramentas jurídicas: uma agenda de pesquisa 

sociojurídica, Revista Direito e Práxis, v. 12, n. 1, p. 323–352, 2021, p. 338. 

20 HALLIDAY, Terence C.; CARRUTHERS, Bruce G., The recursivity of law: Global norm making and national 

lawmaking in the globalization of corporate insolvency regimes, American Journal of Sociology, 2007. 
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da interação entre atores fortemente ligados à regulação bancária e atores ligados à regulação 

da proteção de dados pessoais.  

Em sua origem no Brasil, a ideia de um arranjo jurídico-institucional para a pontuação 

de crédito partiu de uma preocupação primordial com a segurança jurídica do mercado e 

eficiência econômica. Serviços de proteção ao crédito não tinham amparo legal nas leis já 

existentes até o fim da década de 1990, porém a atividade já era tida como necessária para a 

redução do valor dos juros no país. Assim, começaram a ser cogitadas reformas normativas 

pelo Banco Central, mirando no modelo de normativas internacionais, o que ocorreu sob 

incentivo do Banco Mundial.  

 Uma lei relativa à pontuação de crédito, no entanto, não trata apenas de condições 

atinentes à operação do mercado, mas também sobre a utilização de dados pessoais de 

indivíduos. Ao longo dos anos 2000, cresceu a influência internacional da legislação europeia 

sobre privacidade, que foi uma das origens da discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 

O plano inicial – uma lei capaz de garantir segurança jurídica ao mercado – teve a sobreposição 

de outro debate. Um embate entre uma visão do direito cuja racionalidade é ligada à eficiência 

do mercado, e outra, que estaria mais voltada a concepções relacionadas à defesa da privacidade 

enquanto direito fundamental, pode ser percebido ao longo desse caso – até o ponto da discussão 

legislativa em que a “nova” Lei do Cadastro Positivo foi utilizada como moeda de troca para a 

aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados: isto é, parlamentares opuseram-se à aprovação 

da nova LCP enquanto a LGPD não fosse aprovada, fazendo um acordo com a presidência da 

câmara de que uma lei não viria antes da outra.21  

 

3.1. Construindo a hipótese: capacidades regulatórias e sequenciamento relativo  

 A hipótese desta pesquisa se constrói decorrente das noções de capacidades 

regulatórias e sequenciamento relativo. Advindas do institucionalismo histórico, que examina 

a influência de processos temporais e eventos sobre a origem e transformação de instituições,22 

esse ferramental analítico pode auxiliar a explicar por que mecanismos ocorrem mudanças 

 
21 Cf. DATA PRIVACY BRASIL. Observatório da Proteção de Dados Pessoais, São Paulo, 2019. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Xf9m IRJ1rHc&feature=emb_logo. Acesso em 21 Nov. 2021. Este ponto 

ainda será retomado nos capítulos referentes ao caso.  

22 FIORETOS, Karl Orfeo; FALLETI, Tulia Gabriela; SHEINGATE, Adam D. (Orgs.), The Oxford handbook 

of historical institutionalism, First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016, p. 19. 
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institucionais. Segundo Newman, a capacidade regulatória envolve três fatores: (i) a expertise 

no desenvolvimento e supervisão de um determinado conjunto de regras, (ii) a autoridade 

delegada para aplicação de penalidades em caso de descumprimento das regras e (iii) a 

existência de laços com outros reguladores que possam ser mobilizados na defesa desse 

conjunto de regras.23 O sequenciamento relativo, por sua vez, enfatiza como trajetórias 

institucionais distintas criam diferentes capacidades regulatórias: fortes em determinados 

mercados e fracas em outros.  Assim, tanto o desenvolvimento interno de um país como o timing 

relativo a outros mercados importam em como se moldam as regras de um mercado.24 Essa 

dinâmica condiciona a capacidade de uma jurisdição ser capaz de moldar decisões e arranjos 

em outra, dado que a interdependência econômica entre fronteiras também se transforma em 

fonte de assimetrias de poder que, por sua vez, afetam situações de negociação internacional.25  

 Newman utiliza esses referenciais para explicar as diferentes soluções regulatórias 

encontradas por países da União Europeia e dos Estados Unidos quanto à proteção de dados 

pessoais. A União Europeia teria um regime abrangente de defesa da privacidade, isto é, cujas 

regras e princípios seriam aplicáveis de maneira similar entre os setores público e privado. 

Autoridades de proteção de dados, nesse modelo, seriam responsáveis por monitorar as regras 

jurídicas e trabalhar identificando novas necessidades regulatórias, limitando e até proibindo a 

comoditização de certas informações pessoais.26 Já os EUA teriam um regime limitado: focado 

na regulação do setor público e de aplicação reduzida ao setor privado.27  

 De acordo com o autor, a diferença entre os sistemas se explicaria por processos 

sequenciais em que a política europeia moldou eventos a nível internacional, o que ocorreu por 

meio de agentes de mudança com capacidades regulatórias para tanto, os “protetores da 

privacidade” – agências regulatórias que advogaram pela expansão de leis de privacidade a 

nível regional e, posteriormente, global.28 Os EUA, por outro lado, tiveram pontos de veto 

 
23 NEWMAN, Abraham L., Sequencing, Layering, and Feedbacks in Global Regulation, in: FIORETOS, Orfeo; 

FALLETI, Tulia G.; SHEINGATE, Adam (Orgs.), The Oxford handbook of historical institutionalism, Oxford: 

Oxford University Press, 2016, v. 1, p. 90. 

24 NEWMAN, Sequencing, Layering, and Feedbacks in Global Regulation. 

25 NEWMAN, Abraham L.; POSNER, Elliot, International interdependence and regulatory power: Authority, 

mobility, and markets, European Journal of International Relations, v. 17, n. 4, p. 589–610, 2011. 

26 NEWMAN, Abraham, Protectors of privacy: regulating personal data in the global economy, Ithaca: 

Cornell University Press, 2008, p. 39–42. 

27 Ibid., p. 43–44. 

28 Ibid., p. 17. 
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significativos em processos legislativos de elaboração de leis de privacidade, em especial por 

conta da pressão exercida pelo setor de serviços financeiros, que contribuíram para que uma 

nova agência reguladora ou regras mais abrangentes sobre o tema não fossem instituídas.29     

 Embora haja críticas à maneira como Newman retrata o desenvolvimento do processo 

europeu, que por vezes parece simplificada diante da complexidade do fenômeno da ascensão 

das leis de privacidade na Europa,30 sua contribuição ainda é útil por oferecer uma explicação 

que agregue ao entendimento de como modelos distintos de regulação foram construídos e 

consolidados ao longo do fim do século XX.   

 Avaliando a maneira como as discussões sobre a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral 

de Proteção de Dados se relacionaram em suas fases finais de tramitação no congresso 

brasileiro, parece de fato ter existido a oposição entre dois modelos regulatórios para a 

privacidade: um limitado e outro abrangente, utilizando aqui as concepções de Newman. A isso, 

alia-se o timing das mudanças institucionais pretendidas: se a ordem dos fatores fosse diferente, 

o produto muito provavelmente também o seria. O Banco Central do Brasil teve um papel 

fundamental nessa articulação, ao ter dado o passo inicial na formulação de uma lei sobre 

centrais de risco de crédito. Porém, enquanto ele possui grande capacidade regulatória sobre a 

regulação financeira e o crédito, não a possui – ou pelo menos não a possuía – em relação à 

proteção de dados pessoais.  

Inicialmente, o intuito da Lei do Cadastro Positivo seria a proteção de interesses de 

credores, viabilizando, por meio de uma reforma jurídica, sistemas que garantissem 

previsibilidade sobre o comportamento de devedores.  A conjuntura, no entanto, tornou 

indispensável a discussão sobre os limites de utilização de informações pessoais de cidadãos, 

que passou a ser central à legislação proposta e não mais algo secundário ou instrumental à 

regulação financeira. Neste ponto, surge o conflito que será relatado ao longo desta pesquisa, 

já que dois bens jurídicos distintos a serem tutelados entram como elementos dessa equação: 

proteção do crédito/do credor e proteção da privacidade.  

 Vale dizer que conflitos entre leis de proteção de dados e sistemas de pontuação de 

crédito já foram relatados pela literatura. Jappelli e Pagano destacam como alguns países da 

 
29 Ibid., p. 70. 

30 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor, Review of Newman, Abraham L. 2008. Protectors of Privacy: Regulating 

Personal Data in the Global Economy. Ithaca: Cornell University Press., Surveillance & Society, v. 6, n. 4, 

p. 418–420, 2009. 
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Europa não têm sistemas de informação de crédito ou possuem sistemas incipientes, por conta 

de suas leis a respeito da privacidade e proteção de dados.31 É o caso, por exemplo, da França, 

da Dinamarca e da Finlândia. Ainda, os autores reforçam que a maioria dos sistemas europeus 

dependeriam do consentimento e que essa seria uma das diferenças cruciais entre um sistema e 

o outro:  

Nos Estados Unidos, o Fair Credit Reporting Act de 1970, emendado em 1996, afirma 

que as agências de análise de crédito podem distribuir relatórios individuais ou com a 

autoridade do consumidor, ou para uma necessidade comercial legítima em conexão 

com uma transação comercial iniciada pelo consumidor, ou para revisar uma 

transação para determinar se o consumidor continua a cumprir os termos dela. As 

agências devem seguir procedimentos razoáveis para garantir a máxima precisão 

possível e corrigir erros quando solicitado. A lei também proíbe a divulgação de 

informações negativas (como falências) que tenham mais de sete anos. Uma das 

diferenças cruciais entre as leis de privacidade da Europa e dos Estados Unidos é, 

portanto, o consentimento explícito do devedor, que é exigido na Europa para emitir 

um relatório de crédito.
32

 

 Assim, tem-se a hipótese de que, como resultado dessa oposição, o arranjo jurídico-

institucional decorrente desse processo no Brasil acabou envolvendo, como partes de uma 

mesma composição, dois modelos regulatórios distintos quanto à privacidade. De certa 

maneira, as dissonâncias normativas hoje existentes podem ser resultado da disputa entre essas 

diferentes capacidades e visões distintas a respeito do bem jurídico a ser tutelado.  

 Em linhas gerais, são esses os objetivos e pressupostos teóricos que orientam esse 

trabalho. Mais detalhes sobre a metodologia utilizada serão dados no capítulo a seguir. O 

segundo capítulo dedica-se a revisão de literatura sobre as relações entre políticas de acesso ao 

crédito e uso de informações pessoais, considerando os impactos de usos de algoritmos sobre a 

cidadania e a desigualdade. O terceiro capítulo inicia o estudo de caso, narrando o processo 

ocorrido desde a origem da ideia de um projeto para regulamentar a atividade de birôs de 

crédito, até a promulgação da Lei do Cadastro Positivo. O quarto capítulo dá sequência á 

narrativa do caso, abordando o processo de reconstrução legislativa do Cadastro Positivo, isto 

é, o processo de revisão da lei e seus questionamentos no judiciário, bem como a intersecção 

dessa discussão com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, o quinto capítulo encerra a 

 
31 JAPPELLI, Tullio; PAGANO, Marco. Information Sharing in Credit Markets: The European Experience, 

Italy: Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of Naples, 2000, p. 16–20. 

32 Ibid., p. 18. 
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narrativa, buscando contribuir para uma leitura dos resultados do caso e os principais gargalos 

hoje existentes nesse modelo regulatório.  
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CAPÍTULO I - NOTAS METODOLÓGICAS 

 

 Sendo a pesquisa norteada por uma pergunta de tipo “por que”, que busca analisar um 

panorama institucional complexo em profundidade, a estratégia metodológica adotada foi o 

estudo de caso33, que tem por essência a busca por “iluminar uma decisão ou conjunto de 

decisões: porque foram tomadas, como foram implementadas, e com qual resultado”.34 

Denomina-se como caso, aqui, o processo de construção da política regulatória sobre pontuação 

de crédito no Brasil.  

 A presente pesquisa é um estudo sobre um processo de política regulatória, nos termos 

de Guidi, Guardiancich e Levi-Faur.35 Os autores partem do diagnóstico de que estudos 

regulatórios têm deixado de abordar questões relevantes, por exemplo, a maneira como um tipo 

específico de regulação se relaciona à política e economia subjacente e o seu impacto nos atores 

regulados e na sociedade. Defendem que estudos dessa área deveriam “voltar às origens” e se 

perguntar sobre o que influencia determinadas escolhas regulatórias.  

Os autores, então, sugerem uma moldura analítica capaz de examinar esse processo a 

partir do entendimento da relação entre entradas (inputs), saídas (outputs) e resultados 

(outcomes) de um processo regulatório. As entradas seriam as condições antecedentes, isto é, 

o ecossistema institucional e econômico por trás da construção de uma determinada política 

regulatória – como o paradigma administrativo, o tipo de instituições políticas, as características 

de setores específicos do mercado, dentre outros aspectos.36  

Essas caraterísticas interagem com formuladores de políticas e demandas de grupos de 

interesse,37 levando à formulação de regimes regulatórios – os quais seriam as saídas.38 As 

saídas podem ser tanto organizacionais (criação ou reforma de órgãos aptos a criar regras e 

 
33 MACHADO, M. R. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: Machado, Maíra Rocha (Org.). Pesquisar 

empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. pp. 356 –389 

34 SCHRAMM, Wilbur. Notes on Case Studies of Instructional Media Projects. 1971. p. 5.  

35 GUIDI, Mattia; GUARDIANCICH, Igor; LEVI‐FAUR, David, Modes of regulatory governance: A political 

economy perspective, Governance, v. 33, n. 1, p. 5–19, 2020, p. 6. 

36 Ibid., p. 9–10. 

37 Estes podem ser associações empresariais, organizações da sociedade civil ou atores supranacionais, como 

órgãos multilaterais.  

38 GUIDI; GUARDIANCICH; LEVI‐FAUR, Modes of regulatory governance, p. 10. 
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supervisionar os atores regulados), como prescritivas (leis ou instrumentos similares que 

impõem obrigações e sanções). Por fim, como decorrência da interação entre as condições 

antecedentes e o regime regulatório adotado, surgem os resultados: as consequências da 

regulação a nível micro (p. ex.: mudanças de comportamento percebidas em empresas ou 

consumidores) e/ou macro (p. ex.: mudanças a nível agregado em um determinado mercado)39.  

Assim, a partir da identificação da existência de um regime regulatório (o da pontuação 

de crédito, no caso desta pesquisa), tem-se o estabelecimento de correlações entre as condições 

antecedentes, as leis e mecanismos institucionais adotados e as consequências desta regulação. 

A partir disso, realiza-se o estudo do processo da política regulatória, em que mecanismos 

causais podem ser estabelecidos das entradas até os resultados 40. 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema explicativo do processo de política regulatória 

 

1. A análise de processos (process tracing) enquanto método  

 Tratando-se do estudo de um caso que, em si, abarca também um processo, o método 

de análise de processos (process tracing) serviu como base para a condução da pesquisa. 

Embora haja algumas definições distintas para o que se entende por esse método, em geral ele 

é distinguido pela capacidade de, a partir da análise de uma sequência de eventos, identificar os 

 
39 Ibid., p. 11. 

40 Ibid., p. 12. 
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mecanismos causais que operaram naquele caso41. Constata-se a “existência de um processo 

que produziu determinados resultados, e de que esse, por sua vez, sofre a influência de 

mecanismos específicos que se conectam numa cadeia, responsáveis pela causalidade do 

fenômeno”.42   

 Um mecanismo causal pode ser definido como um “sistema de partes entrelaçadas” que 

ligue causas a resultados.43 Cada uma dessas partes seria composta por entidades que se 

engajam em atividades,44 por exemplo, pessoas ou organizações que se engajem em protestos, 

campanhas ou pesquisas. Não se trata apenas do estudo de eventos empíricos, uma vez que os 

mecanismos consistem em teorias sobre como e por que um evento leva a outro. Assim, a 

pretensão é de uma explicação analítica e teórica.45 Embora traçar exaustivamente todas as 

condições desse caminho seja inviável, a pesquisa deve focar naquelas que sejam 

particularmente relevantes para o fenômeno observado.46 

 A análise de processos, ainda, divide-se em três possíveis propósitos: (i) testagem de 

teoria (theory testing), (ii) construção de teoria (theory building) e (iii) explicação de resultados 

(outcome explaining). No primeiro, a pesquisa é dedutiva a partir de uma teoria existente na 

literatura, testando a evidência dessa teoria sobre um mecanismo causal hipotético e que se 

suspeita ser presente em determinado caso.47 No segundo, o objetivo principal da pesquisa é 

criar uma explicação teórica generalizável a partir da experiência empírica. No terceiro, busca-

se uma explicação suficiente de um resultado desafiador em um caso específico. Assim, o 

objetivo não seria construir ou testar teorias, mas elaborar uma “explicação mínima”48 do 

resultado de um caso. Enquanto as duas primeiras possibilidades são centradas na teoria, a 

última possibilidade é centrada no caso.49  

 
41 BEACH, Derek; PEDERSEN, Rasmus Brun, Process-tracing methods: foundations and guidelines, Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 2013, p. 1. 

42 CUNHA, Eleonora Schettini Martins; ARAÚJO, Carmem E. Leitão, Process tracing nas Ciências Sociais: 

fundamentos e aplicabilidade, 2018, p. 43. 

43 BEACH; PEDERSEN, Process-tracing methods, p. 29. 

44 Ibid. 

45 BENNETT, Andrew; GEORGE, Alexander L, Process Tracing in Case Study Research, p. 21, , p. 6. 

46 FONSECA, Elize Massard, Reforming pharmaceutical regulation: A case study of generic drugs in Brazil, 

Tese de doutorado, University of Edinburgh, Edinburgh, 2011, p. 86. 

47 BEACH; PEDERSEN, Process-tracing methods, p. 11. 

48 Ibid. 

49 Ibid., p. 12. 
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 Nesta pesquisa, uma vez que o que se buscou foi justamente a explicação de um 

“resultado interessante” substantivamente e teoricamente,50 foi adotada a terceira estratégia. 

Não se pretende provar que uma teoria está certa ou errada, mas chegar a uma conclusão sobre 

quais teorias podem ter utilidade em fornecer a melhor explicação para o caso observado.51  

Este trabalho parte do diagnóstico de que os contornos regulatórios sobre a pontuação 

de crédito, mesmo após duas rodadas de discussão no Congresso, ainda não estão bem 

definidos. A consequência é um arranjo que tende a incertezas normativas e incongruências 

entre o conteúdo da lei e o que se opera na prática. Assim, alia-se o método na análise de 

processos ao estudo de um processo de política regulatória: este diagnóstico seria entendido 

como o resultado, consequência da política regulatória atual. Adotando a análise de processos 

enquanto método, a presente pesquisa busca explicar, portanto, que mecanismos estiveram 

presentes no processo que levou a essa determinada política regulatória, isto é, o arranjo 

jurídico-institucional hoje existente a respeito da pontuação de crédito no Brasil.   

2. Eventos e categorias de análise  

 O processo de construção desse arranjo passou, ao longo das últimas duas décadas, por 

diferentes acontecimentos históricos, dentre os quais:  

• O processo de elaboração legislativa da Lei do Cadastro Positivo, aprovada em 2011;  

• O processo que levou à revisão da Lei do Cadastro Positivo, aprovada em 2019; 

• A audiência pública do Superior Tribunal de Justiça, que levou à decisão sobre a 

legalidade dos sistemas de pontuação de crédito;  

• As intercorrências das discussões sobre pontuação de crédito na Lei Geral de Proteção 

de Dados, aprovada em 2018;  

 
50 Ibid., p. 169. 

51 Ibid., p. 12. 
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Figura 2 - Eventos relevantes do processo analisado 

  

 Para analisar esses diferentes eventos chave, a pesquisa recorreu à análise documental e 

entrevistas semiestruturadas como fontes de evidência. O termo inicial da coleta de dados foi o 

ano de 1999, uma vez que foi nesse ano que o Banco Central do Brasil divulgou o projeto “juros 

e spread bancário”, dando início a uma agenda de reformas no sistema financeiro e que, desde 

a origem, elencava a necessidade de um marco normativo sobre pontuação de crédito no 

Brasil52. Já o termo final de coleta de dados foi o mês de maio de 2021, quando o Banco Central 

divulgou relatório de avaliação sobre os resultados da revisão da Lei do Cadastro Positivo.  

 

 2.1. Pesquisa documental  

 Embora a busca sistemática por documentos relevantes seja importante para qualquer 

plano de coleta de dados que utilize o estudo de caso como estratégia de pesquisa53, o uso da 

análise documental neste projeto se justifica especialmente por alguns motivos. Primeiro, a 

partir da análise de documentos tornou-se possível mapear a sequência de acontecimentos até 

o presente momento, além de permitir identificar que atores ganharam relevância ao longo desse 

processo. Ainda, o uso de documentos também permite traçar quem seriam informantes-chave 

a serem consultados na etapa de entrevistas. Para tanto, foram utilizadas três fontes principais:  

 
52 Ver Capítulo III abaixo.  

53 YIN, Robert K., Case study research: Design and methods, applied social research, Methods series, v. 5, 1994, 

p. 87. 
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a. Processo legislativo 

 Foram analisados os documentos referentes ao debate legislativo da Lei do Cadastro 

Positivo. Para tanto, serão analisados documentos referentes à tramitação dos projetos de lei 

sobre esse tema no congresso. Isso inclui documentos como pareceres, votos e notas 

taquigráficas de audiências em plenário. Na tabela do Anexo I, é possível conferir uma lista dos 

documentos mapeados e analisados. Com base neles, foi elaborada uma linha do tempo com os 

principais acontecimentos no legislativo.54  

Além dos documentos referentes especificamente à Lei do Cadastro Positivo, também 

foram analisados documentos pertinentes ao tema no debate legislativo da Lei Geral de 

Proteção de Dados. Como afirmado na introdução deste trabalho, em dado momento do debate 

legislativo ambas as discussões se intercambiaram.55 A aprovação da LGPD foi vista como 

moeda de troca para que o Congresso pudesse avançar no debate sobre o Cadastro Positivo.56 

Além disso, menção específica à proteção do crédito foi inserida na LGPD em suas fases finais 

de tramitação, o que pode ser reflexo dessa relação. Enquanto uma análise de todo o processo 

legislativo desta lei não seria producente, a pesquisa também não poderia deixar de incorporar 

essas evidências em sua análise. Assim, apenas documentos do processo legislativo da LGPD 

considerados relevantes serão incorporados. Por relevantes, entendem-se documentos de 

tramitação – pareceres, votos ou notas taquigráficas de audiências – que façam menção direta 

à “pontuação de crédito” ou termos similares, como “cadastro positivo”, “análise de crédito”, 

“birôs de crédito” e afins.  

 

b. Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal De Justiça, de relatoria do Min. 

Paulo De Tarso Sanseverino (REsp 1419697/RS) 

A decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade de birôs de crédito e seus 

sistemas de análise foi um marco inegável do processo que se busca examinar. A discussão no 

 
54 A linha do tempo pode ser acessada neste link: https://drive.google.com/file/d/1tbCVB4s6BYXKhH9FraS 

2zuUV8XA4Tjxd/view?usp=sharing  

55 Cf. na página nº 7 supra.  

56 Informação extraída a partir da série de entrevistas conduzidas pela organização de pesquisa Data Privacy Brasil. 

Ver: https://www.observatorioprivacidade.com.br/memoria/2018-uma-conjuncao-astral/. Acesso em 17/04/2021.  
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âmbito judiciário levou à ocorrência de audiência pública em 2014, que contou com 22 

participações, dentre associações empresariais, organizações da sociedade civil, defensorias 

públicas, Banco Central e OAB.57 A gravação da audiência está disponível online em duas 

partes58 e suas notas taquigráficas foram obtidas via pedido de acesso à informação para a 

Ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça.59  

O fato desse acontecimento em 2014 é ainda relevante por ser um momento 

intermediário entre a aprovação da Medida Provisória que levaria à criação da Lei do Cadastro 

Positivo (2011) e a proposta de sua revisão legislativa (apresentada em 2017). É possível que, 

a partir da aprovação da lei, esses atores tenham tido que se “reposicionar” no debate. Assim, 

analisar os argumentos mobilizados ao longo do processo e da audiência foi relevante para 

entender como esses diferentes atores estavam posicionados naquele momento, isto é, como 

enxergavam o cenário normativo que já existia até ali e se consideravam importante ou não uma 

revisão desses parâmetros. Assim, os documentos referentes a esta ação judicial serão 

analisados por sua relevância no contexto em que estão inseridos.   

Outros casos mais recentes do STJ que também tratam de sistemas de avaliação de 

crédito não foram avaliados. É o caso, por exemplo, do REsp 1.704.002/SP60, do REsp 

1.444.469/DF61 e do REsp 1.148.179/MG62. São dois os motivos para essa escolha restritiva: 

primeiro, os demais casos não mudam a interpretação paradigmática da Corte a respeito da 

legalidade dos sistemas de scoring, que permanece a mesma desde 2014; segundo, não se 

 
57 Cf. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2014/2014-08-22_18-

17_Definida-ordem-de-oradores-na-audiencia-publica-sobre-sistema-scoring.aspx. Acesso em 17/04/2021.  

58 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CU58J_cZ1vQ (1ª parte) e https://www. youtube.com/ 

watch?v=XM_1 WD4C2s4 (2ª parte)  

59 O pedido foi respondido em maio de 2021.  

60 BRASIL. Superior tribunal de justiça (3ª turma). Recurso especial nº 1.704.002 – sp. Relatora: Min. Nancy 

Andrighi. Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/ 

revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1910400&num_registro=201702665522&data=202

00213&formato=PDF  

61 BRASIL. Superior tribunal de justiça (2ª turma). Tema 806. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília (DF), 

16 de dezembro de 2014. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesq 

uisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=806&cod_tema_final=806 

62 BRASIL. Superior tribunal de justiça (3ª turma). Recurso especial nº 1.148.179 – MG. Relatora: Min. Nancy 

Andrighi. Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2013. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/ 

revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1212382&num_registro=200901308814&data=201

30305&formato=PDF 
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pretende realizar uma avaliação exaustiva de jurisprudência: o REsp 1419697/RS apenas é 

relevante pelo contexto em que está inserido e pelo seu significado para o caso.  

 

c. Notícias  

Apenas com o fim de complementar a análise das fontes documentais anteriormente 

elencadas, foi feita a coleta de notícias que tivessem como objeto os debates sobre cadastro 

positivo ou pontuação de crédito no Brasil. Com isso, pretendeu-se ampliar a compreensão 

sobre atores-chave que não tenham sido envolvidos diretamente nos debates legislativos, além 

de verificar aspectos que possam ser relevantes da opinião pública a respeito. Para tanto, foi 

feita busca no acervo digital da Biblioteca do Senado Federal63 e, adicionalmente, nos portais 

de notícias dos jornais Estado de São Paulo, O Globo e Valor Econômico. Os dois primeiros 

pela relevância na cobertura de notícias em âmbito nacional e o último pela cobertura 

aprofundada de notícias ligadas ao mercado.  

 

d. Publicações de grupos de interesse  

Por fim, outra fonte de evidência documental foram eventuais publicações de atores 

relevantes, tais como associações empresariais de bancos e birôs de crédito, fintechs e 

organizações da sociedade civil voltadas à defesa de direitos dos consumidores ou privacidade, 

já que materiais como esses também ajudam a revelar seus posicionamentos e argumentos 

mobilizados.    

 

2.2. Entrevistas semiestruturadas 

 O uso de entrevistas semiestruturadas nesse trabalho, as quais permitem aos 

entrevistados “explorar suas percepções sobre determinado aspecto da realidade social”,64 teve 

o objetivo de auxiliar a entender os diferentes aspectos e particularidades das ações de atores-

 
63 Ver: https://www2.senado.leg.br/bdsf/discover. Acesso em 17/04/2021 

64 XAVIER, José Roberto F., Algumas notas sobre a entrevista qualitativa de pesquisa, in: MACHADO, Maíra 

Rocha (Org.), Pesquisar empiricamente o direito, São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017, 

p. 125. 
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chave. Foram conduzidas entrevistas com informantes que tiveram envolvimento próximo com 

o processo regulatório aqui estudado, que agregassem à análise dos documentos também 

estudados.  

 Tratam-se, assim, de entrevistas com atores selecionados por conta de seus cargos ou 

envolvimento direto com o caso65: representantes de associações empresariais, sociedade civil 

ou governo que tenham se engajado nos debates sobre pontuação de crédito no Brasil. Vale 

fazer a ressalva de que apenas o cargo do ator que é relevante para a análise, mas também seu 

envolvimento e experiência, de dentro da organização que representa, com os tópicos discutidos 

e estudados pela presente pesquisa.  

 As entrevistas também não se pretenderam exaustivas, isto é, não foram ouvidos todos 

os atores que participaram do processo aqui estudado, mas apenas aqueles que, a partir da 

análise documental, pareceram mais relevantes de ser ouvidos. Vale dizer que as entrevistas 

foram complementares à análise documental, permitindo que alguns elementos desse processo 

fossem compreendidos em maior profundidade.  

A partir de pesquisa documental prévia, foram selecionados os seguintes possíveis 

entrevistados:   

• Ministério da Justiça / Secretaria Nacional dos Consumidores (Senacon) 

(2010/2011): Representante do Ministério da Justiça que tenha acompanhado o 

processo de veto e elaboração de Medida Provisória sobre o Cadastro Positivo 

entre 2010/2011. 

• Banco Central do Brasil: Representante do Banco Central que possa comentar 

sobre o projeto “juros e spread bancário” e o caminho até a proposição da Lei 

do Cadastro Positivo. 

• Federação Brasileira de Bancos (Febraban): A Febraban foi uma das 

associações empresariais que mais teve envolvimento nas discussões sobre a 

Lei do Cadastro Positivo 

• Associação Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC): A ANBC foi uma das 

associações empresariais que mais teve envolvimento nas discussões sobre a 

Lei do Cadastro Positivo 

 
65 HARVEY, William S, Strategies for conducting elite interviews, Qualitative Research, v. 11, n. 4, p. 431–441, 

2011. 
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• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec): O Idec foi uma das 

organizações de defesa de consumidores com maior envolvimento nas 

discussões sobre a Lei do Cadastro Positivo 

• Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste): A Proteste foi uma 

das organizações de defesa de consumidores com maior envolvimento nas 

discussões sobre a Lei do Cadastro Positivo 

• Deputado Walter Ihoshi (PSD): O Deputado Walter Ihoshi participou das 

discussões na Câmara dos Deputados nos dois momentos de tramitação da Lei 

do Cadastro Positivo. Foi o relator do projeto que deu origem à revisão da lei, 

em 2019. 

• Deputado Orlando Silva (PCdoB): O Deputado Orlando Silva foi o relator da 

Lei Geral de Proteção de Dados no Congresso e pode relatar a respeito das 

fases finais de sua tramitação e a relação com a discussão do Cadastro Positivo.

  

Algumas tentativas de contato, no entanto, restaram infrutíferas. Diversos e-mails foram 

enviados a representantes do Banco Central do Brasil, Febraban e ANBC, porém não foi obtida 

resposta. Também não foi bem-sucedida a tentativa de contato com os gabinetes dos Deputados 

Walter Ihoshi e Orlando Silva. Dessa forma, apenas foram realizadas quatro entrevistas: com 

dois representantes de associações de defesa de consumidores, que se mantiveram anônimos, 

com Danilo Doneda, ex-membro da Secretaria Nacional de Consumidores (Senacon) e hoje 

Conselheiro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e com Juliana Pereira, antiga 

diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). Considerando-se a 

abrangência temporal do envolvimento que os participantes tiveram com o tema, as entrevistas 

serviram como fonte empírica principalmente para fases mais recentes do processo analisado, 

em especial a partir de 2010.     

 Todos os entrevistados foram consultados a respeito da possibilidade de gravação da 

entrevista66 e sobre o anonimato na pesquisa. Antes da realização da entrevista, os entrevistados 

tiveram ciência sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).67 O projeto foi 

 
66 Ibid., p. 436–437. 

67 Cf. Anexo III - termo de consentimento livre e esclarecido 
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submetido ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

(CEPH) da FGV e aprovado em julho de 2021.  

 

3. Três fios em um mesmo nó  

 Desvendar os meandros da história da pontuação de crédito é também como desatar um 

nó em que se embaraçam três fios. Em um mesmo caso, se conecta a literatura econômica sobre 

acesso ao crédito, o movimento consumerista e a história mais recente no Brasil quanto à 

proteção de dados pessoais. Entre diferentes disciplinas, resta-se a busca por entender onde as 

discussões se entrecruzaram e como uma, talvez, tenha influenciado mais ou menos a outra. 

Entendendo essas origens, talvez seja possível ganhar uma percepção mais precisa de onde 

estamos e das possibilidades de uma agenda para o futuro.  

 

  



36 

 

CAPÍTULO II – POLÍTICAS DE ACESSO A CRÉDITO E USO DE INFORMAÇÕES 

PESSOAIS 

 

 Os efeitos da assimetria de informações no mercado têm sido objeto de estudo da 

literatura econômica há alguns anos. Em especial, sobre as possibilidades de seleção adversa: a 

ausência de informações sobre a outra parte da relação econômica aumenta a incerteza e o risco 

da operação. Stiglitz e Weiss, nesse sentido, afirmam que taxas de juros são uma consequência 

do fato de diferentes tomadores de crédito terem probabilidades distintas de pagarem-no. Isto 

é, se o retorno esperado do banco depende da probabilidade de pagamento, ele espera identificar 

aqueles tomadores de crédito que seriam mais confiáveis, desviando dos problemas de “risco 

moral” 68: em poucas palavras, a possibilidade de alguém adquirir crédito, não o pagar e gerar 

prejuízo à instituição financeira.  

 Assim, em um ambiente de poucas informações sobre a vida pregressa do indivíduo, 

instituições financeiras acabariam por compensar o risco do crédito com taxas de juros mais 

altas. A premissa aqui estaria na existência de uma relação de confiança na concessão de 

crédito: sem saber se o devedor seria uma pessoa confiável, o credor assumiria um risco maior 

com relação ao possível inadimplemento futuro da operação.  

 Com o tempo, diferentes métodos de mitigação desses riscos passaram a surgir. Greta 

Krippner descreve duas estratégias que passaram a ser utilizadas nesse contexto: “conexões” 

(connections) e “garantias” (collateral).69 Enquanto a segunda estratégia refere-se à 

securitização do crédito para uma proteção ao menos parcial contra perdas por meio de algum 

bem colocado como garantia da prestação, a primeira refere-se à redução de incertezas por meio 

da coleta de informações sobre os cidadãos.  

 Foi no escopo dessa primeira estratégia (“conexões”) que modelos de pontuação de 

crédito se desenvolveram como uma maneira de intermediários financeiros avaliarem a 

possibilidade de concessão de crédito para uma pessoa e sob quais condições de juros, 

considerando suas condições socioeconômicas e o seu histórico financeiro.70 Baseada em 

 
68 STIGLITZ, Joseph E.; WEISS, Andrew. Op. Cit., p. 393. 

69 KRIPPNER, Greta R. Op. Cit., p. 8. 

70 BOFONDI, Marcello; LOTTI, Francesca, Innovation in the Retail Banking Industry: The Diffusion of Credit 

Scoring, Review of Industrial Organization, v. 28, n. 4, p. 343–358, 2006, p. 345.. 
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modelos estatísticos, a atividade faz uma avaliação a respeito do indivíduo e suas informações 

pessoais e financeiras. Quanto melhor fosse o histórico de uma pessoa, maior seria a sua nota, 

e, consequentemente, melhores seriam suas condições para a aquisição do crédito. O intuito 

deste capítulo é discorrer brevemente sobre as origens dessa atividade e como ela se encaixa no 

contexto de uma economia baseada em dados – sendo, ela mesma, parte relevante das raízes 

dessa “nova” economia.  

 

1. Da incerteza ao risco: os usos da informação na economia financeirizada 

1.1. As origens de agências de pontuação de crédito    

 Antes de existirem registros de crédito, no século XIX, a decisão para que alguém fosse 

considerado “digno de crédito” era baseada principalmente em sua reputação, na percepção 

pública de que determinada pessoa seria confiável.  

O crédito, além de ser um fenômeno econômico, era distintamente social. A base do 

sistema de crédito americano, como Grund se maravilhara, era a confiança social. Nos 

pequenos mundos do comércio do século XIX, essa confiança era uma função da 

familiaridade. [...] O conhecimento da propriedade e dos ativos financeiros de um 

indivíduo era importante, mas ainda mais útil era a percepção de seu caráter. Não era 

simplesmente uma questão de ter os meios para pagar suas dívidas, mas se era o tipo 

de pessoa que se sentia suficientemente constrangida, por consciência ou obrigação 

social, a fazê-lo.
71

 

 

 Com o tempo, a expansão do comércio e as trocas a nível regional e nacional tornaram 

inviável que apenas a reputação pública de uma pessoa fosse utilizada como critério. Foi assim 

que Lewis Tappan, empresário de Nova York, teve a ideia de começar um novo 

empreendimento: ele reuniria informações disponíveis sobre empresários em todo o país, 

criando relatórios de crédito que poderiam ser revendidos a credores.72 Em 1841, ele fundou a 

 
71 LAUER, Josh, Creditworthy: a history of consumer surveillance and financial identity in America, New 

York: Columbia University Press, 2017, p. 28–30. 

72 Ibid., p. 29. 
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Agência Mercantil, inovando ao “transformar o conhecimento coletivo da comunidade de 

comerciantes em um relatório centralizado”.73 

 Ao longo da segunda metade do século XIX, outras agências como a de Tappan já 

estavam disseminadas pelos EUA. Os critérios seguiam sendo subjetivos: vizinhança, 

reputação, renda, e até mesmo aspecto físico – por exemplo, avaliando se eles seriam 

“evasivos”, “astutos” ou “decadentes”.74 Com o tempo, esses procedimentos individualizados 

deram lugar a uma maneira mais sistemática para que tais avaliações ocorressem: ao invés de 

relatórios com informações qualitativas sobre as pessoas, passaram-se a utilizar números75. 

Esquemas de codificação permitiram a sistematização de fatos e métricas sobre determinado 

cliente em um dossiê escrito, o qual, por sua vez, apresentava um parâmetro, uma quantificação 

do risco oferecido por ele.76 Assim, deu-se início gradativamente à criação de parâmetros 

quanto ao risco para serem adquirentes de crédito.  

 Carruthers argumenta que a origem de agências de risco de crédito deve-se à dualidade 

e o “imperativo prático” de transformar a incerteza em risco: enquanto o risco seria calculável 

e possivelmente auferido estatisticamente, a incerteza não o seria.77 O autor afirma que a 

probabilidade de um evento ocorrer poderia apenas ser calculada após a classificação da 

informação em categorias homogêneas e da determinação de sua frequência relativa por meio 

de avaliações estatísticas. Carruthers critica, no entanto, o fato de que não era exatamente isso 

o que ocorria no caso da avaliação de crédito.  

 Não raras vezes, as informações utilizadas como base para a avaliação eram incertas, 

incompletas ou de fontes duvidosas.78 Mesmo o processo de codificação era em si vago e pouco 

específico, sem que houvesse sistematização suficiente sobre os critérios utilizados para 

transformar uma informação qualitativa em informação quantitativa.79 As categorias criadas 

pelas agências criavam possibilidades de comparação e um “semblante” de risco calculável, 

 
73 Ibid., p. 32  

74 MARRON, Donncha, ‘Lending by numbers’: credit scoring and the constitution of risk within American 

consumer credit, Economy and Society, v. 36, n. 1, p. 103–133, 2007. 

75 LAUER, Creditworthy, p. 43. 

76 MARRON, ‘Lending by numbers’. 

77 CARRUTHERS, From uncertainty toward risk. 

78 Ibid., p. 532. 

79 Ibid., p. 533. 
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mesmo que na prática não tivessem, de fato, análises estatísticas que comprovassem suas 

conclusões – dada a opacidade com que o sistema funcionava.80  

 Não obstante, relatórios de crédito começaram a crescer e a ser utilizados em larga 

escala a partir do início do século XX. Instituições financeiras passaram a incorporá-los em 

seus contratos, incluindo-os inclusive em regulamentos pertencentes ao setor. Assim, a 

avaliação de crédito tornou-se uma prática padrão de mercado, tomada como certa para a gestão 

de riscos de instituições financeiras.81  

 Com efeito, a difusão de novas tecnologias fez com que essas agências desenvolvessem 

novos métodos de quantificação e análise de dados, tornando as avaliações mais rápidas e ao 

menos numericamente mais robustas.82 Nos anos 1960, a pontuação de crédito se disseminava 

enquanto ferramenta estatística e como sistema automatizado de avaliação.83 Quantificando o 

risco por meio da pontuação, concedentes de crédito também puderam começar a usar taxas de 

juros variáveis: usando a previsibilidade estatística como norte, taxas de juros mais baixas 

seriam aplicadas aos clientes com pontuações mais altas, enquanto taxas de juros mais altas 

seriam aplicadas aos clientes com menor pontuação.84  

 Qualquer fator, desde que considerado útil, poderia ser considerado para avaliação. Ou 

seja, desde que houvesse previsibilidade estatística entre a característica analisada e a 

performance de crédito, aquela informação poderia ser utilizada pelo birô como métrica 

relevante de cálculo.85 Para exemplificar este ponto, Noel Capon apresenta uma lista de fatores 

que costumavam ser considerados no desenvolvimento de sistemas de pontuação de crédito, 

pelo menos até a década de 1980: telefone em casa, idade, permanência no endereço de casa, 

tempo permanecido com o último empregador, diferença de idade entre esposa e marido, 

primeira letra do sobrenome, região, idade do automóvel, número de dependentes, dentre outros 

fatores.86  

 
80 Ibid., p. 534. 

81 Ibid., p. 538. 

82 CAPON, Noel, Credit Scoring Systems: A Critical Analysis, Journal of Marketing, v. 46, n. 2, p. 82–91, 1982, 

p. 83. 

83 LAUER, Creditworthy, p. 200. 

84 Ibid., p. 209. 

85 CAPON, Credit Scoring Systems, p. 85. 

86 Ibid. 
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 Evidentemente, os critérios e técnicas utilizados mudaram ao longo dos anos – 

informações consideradas estatisticamente relevantes mudam conforme a passagem do tempo 

e dos hábitos de um grupo populacional. Anteriormente à década de 1990, por exemplo, não 

havia informações que poderiam estar disponíveis a partir do uso do celular de uma pessoa ou 

de sua navegação pela internet, as quais hoje são numericamente muito significativas.  

 A lógica utilizada por trás do sistema, porém, não sofreu grandes alterações: ainda hoje 

a previsibilidade estatística é o argumento utilizado para que determinadas informações sejam 

consideradas na elaboração da pontuação, sendo este o elemento que determina a mensuração 

do risco. É certo, ainda, que a expansão desses sistemas também guarda relação com a crescente 

importância do crédito e do uso de dados pessoais na economia ao longo do século XX. O 

acesso ao crédito ganhou centralidade inclusive em relação ao exercício da cidadania dos 

indivíduos – e, de maneira análoga, ganharam importância os mecanismos capazes de 

centralizar informação para um mundo financeirizado.   

 

1.2. Acesso a crédito e cidadania   

 Há uma vasta literatura que analisa a maneira como instituições financeiras ganharam 

centralidade na política econômica, especialmente a partir da década de 1970, fenômeno ao 

qual alguns autores ligados ao pensamento econômico referem-se como financeirização. 

Embora haja alguns significados distintos e possíveis para esse termo,87 pode-se afirmar que 

uma definição abrangente descreveria a financeirização como o “papel crescente de motivos 

financeiros, mercados financeiros, atores financeiros e instituições financeiras na operação das 

economias doméstica e internacional”.88 Ou, ainda, por um “padrão de acumulação em que os 

lucros se acumulam principalmente por meio de canais financeiros, em vez do comércio e da 

produção de commodities”.89 Da mesma maneira, há certo consenso de que esse processo se 

 
87 Greta Krippner sistematiza algumas dessas definições no 2º capítulo de seu livro. Cf: Capitalizing on crisis: 

the political origins of the rise of finance, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011. 

88 EPSTEIN, Gerald A, Introduction, in: Financialization and the World Economy, [s.l.]: Edward Elgar 

Publishing, 2005, p. 3. 

89 KRIPPNER, G. R., The financialization of the American economy, Socio-Economic Review, v. 3, n. 2, p. 173–

208, 2005, p. 174. 
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refletiu em uma alteração das relações de crédito, que passaram a adquirir um papel central na 

economia como forma de sustento para o consumo.90  

 Alguns autores, inclusive, chamam atenção para um fenômeno adjacente: o fato de o 

crédito ter adquirido tal importância capaz de substituir o Estado como provedor de bem-estar 

social91. Colin Crouch afirma que a expansão dos mercados de crédito para a população de 

média e baixa renda produziu um modelo que poderia ser chamado de “keynesianismo 

privatizado”.92 A partir desse modelo, o endividamento para o subsídio de serviços essenciais, 

ao invés de recair sobre os governos, seria tomado pelos próprios indivíduos. Os benefícios 

sociais passaram a ser ligados ao crédito, que então ganharia protagonismo no provimento de 

saúde, seguridade social, educação e bem-estar da população de maneira geral.  

 A esse ponto relaciona-se também a modificação nas relações de produção e consumo 

que transformou a maneira como indivíduos colocam-se enquanto cidadãos e relacionam-se 

com o Estado. Wolgang Streeck afirma que essas mudanças fizeram com que a esfera pública 

passasse a ser mediada por uma lógica de mercado, e a cidadania, por meio disso, ganharia uma 

lógica de “clientela” (customership).93 Um dos resultados dessa dinâmica é o fato de que 

serviços privados acabam sendo vistos como mais atrativos que serviços públicos – por serem 

individualizáveis e adaptáveis à demanda.94 Isto é, um consumidor que pudesse optar entre o 

serviço privado e o serviço público poderia favorecer o primeiro.  

 Lena Lavinas afirma que esse processo ocorreu com intensidade no Brasil.95 A autora 

critica a política econômica adotada pelo governo a partir dos anos 2000, afirmando que o 

 
90 SAWYER, Malcolm, What Is Financialization?, International Journal of Political Economy, v. 42, n. 4, p. 5–

18, 2013, p. 3; LAVINAS, Lena; ARAÚJO, Eliane; BRUNO, Miguel, Brasil: vanguarda da financeirização entre 

os emergentes? Uma análise exploratória, p. 6; COUTINHO, Luciano; BELLUZZO, Luiz Gonzaga, 

“Financeirização” da riqueza, inflação de ativos e decisões de gasto em economias abertas, Economia e 

Sociedade, v. 7, n. 2, p. 137–150, 1998, p. 139.. 

91 ATKINSON, Abbye, Rethinking Credit as Social Provision, Stanford Law Review, v. 71, p. 70, 2019; 

KRIPPNER, Democracy of Credit, p. 4. 

92 Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime, The British Journal of Politics and 

International Relations, v. 11, n. 3, p. 382–399, 2009, p. 390. 

93 Citizens as Customers, New Left Review, v. 76, p. 27–47, 2012, p. 41.. 

94 Ibid., p. 42. 

95 A autora reconhece, porém, que há estudos divergentes, que consideram a financeirização em curso na América 

Latina e no Brasil como leve e moderada LAVINAS; ARAÚJO; BRUNO, Brasil: vanguarda da financeirização 

entre os emergentes? Uma análise exploratória, p. 7.. Refere-se, nesse momento, a: Karwowsky, Ewa & 

Stockhammer, Engelbert. 2017. Financialisation in emerging economies: a systematic overview and comparison 

with Anglo-Saxon economies. Economic and Political Studies, 5:1, 60-86, DOI: 

10.1080/20954816.2016.1274520.  
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Estado serviu como garantidor e normalizador dessas novas formas de crédito, mercantilizando 

a esfera de proteção social dos cidadãos96. Analisando o contexto local, Lavinas pode permitir 

compreender como o governo brasileiro pode ter reforçado esses processos por meio de 

políticas de acesso ao crédito, afirmando ser possível identificar os efeitos da financeirização 

na população brasileira quando se observa o crescimento no endividamento da população ao 

longo das décadas de 2000/2010. 

  Há críticas, porém, ao quão vago e indeterminado o conceito de financeirização pode 

ser para a explicação de determinados fenômenos contemporâneos. Brett Christophers 

questiona o quanto o conceito segue sendo útil para explicar as mudanças do capitalismo 

financeiro, dados alguns limites – teóricos, analíticos, estratégicos e empíricos – que possui.97 

Afirma que pesquisas deveriam usá-lo de maneira específica e considerando os limites da 

financeirização enquanto um processo, para que não se transforme em um “meta-conceito” com 

pouca relevância por querer abraçar demasiadamente diferentes concepções.98 Aqui, no entanto, 

a literatura sobre o conceito é relevante menos por seu potencial explicativo das mudanças 

econômicas em si ou do grau com que ocorreram, do que por sua utilidade em descrever as 

relações cada vez mais imbricadas entre o crédito, o exercício da cidadania e – como será visto 

adiante – o uso da informação para dar as condições de existência desse sistema.   

 

2. Tecnologia, crédito e algoritmos 

2.1. O capitalismo de vigilância e a financeirização digital  

 Ao abordar as condições institucionais da financeirização, Carruthers coloca especial 

atenção sobre a ascensão de formas privadas de classificar e circular informação, dando 

destaque às agências de classificação de títulos de crédito99 e a taxas de juros de referência 

(benchmarks):  

 
96 The Takeover of Social Policy by Financialization, p. 171. 

97 CHRISTOPHERS, Brett, The limits to financialization, Dialogues in Human Geography, v. 5, n. 2, p. 183–

200, 2015, p. 185–196. 

98 Ibid., p. 197. 

99 Aqui, Carruthers refere-se especialmente a agências que realizam classificação de risco de pessoas jurídicas, 

como empresas ou governos.  
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Tanto classificações de crédito quanto benchmarks de taxas de juros exemplificam 

um padrão pelo qual os mercados financeiros modernos usam informações produzidas 

de forma privada. Essas informações tornaram-se parte da infraestrutura regulatória e 

contratual e serviram para padronizar e sincronizar as ações, de outra forma 

descoordenadas, dos atores do mercado público e privado. Entre outras coisas, sua 

especificidade permitiu a tomada de decisões automatizada ou baseada em algoritmos 

e tornou mais fácil para os atores do mercado explorarem os desenvolvimentos em 

tecnologia da informação e poder de computação. 
100

 

 Assim, o capitalismo financeiro se desenvolve amparado sobre a ampla circulação de 

informações e a difusão de novas tecnologias – sendo inegável a relação existente com a coleta 

e análise de dados pessoais. Estas são suas condições institucionais, sendo também perceptível 

como as relações entre o setor financeiro e a tecnologia estão cada vez mais imbricadas. 

Pensando nisso, Jain e Gabor cunharam a expressão "financeirização digital", uma "ferramenta 

para estudar sistemas financeiros cada vez mais organizados em volta de infraestruturas 

digitais".101 De acordo com os autores, esse processo envolve a criação de uma esfera híbrida – 

entre a tecnologia e as finanças – que permite novas possibilidades de lucro a partir da vigilância 

de indivíduos.102  

 Os autores se amparam na noção de “capitalismo de vigilância”, desenvolvida por 

Shoshana Zuboff.103 Para a autora, o capitalismo de vigilância seria o “modelo padrão do 

capitalismo de informação na internet”104 e se organizaria em torno da extração de dados 

pessoais sobre comportamento de indivíduos – o que denomina como “superávit 

comportamental” – para a elaboração, por meio de inteligência de máquina, de “produtos de 

predição”, isto é, de inferências sobre o comportamento dos indivíduos. Essas inferências 

seriam então vendidas a terceiros, indicando o quanto determinado perfil de pessoas estaria 

mais ou menos propenso a determinado comportamento ou ao consumo de determinado 

conteúdo. Dados pessoais, segundo a autora, seriam a matéria prima desse modelo de negócios: 

quanto maior a extração de dados, maior seria o potencial de exatidão dos produtos de predição 

 
100 CARRUTHERS, Bruce G., Financialization and the institutional foundations of the new capitalism, Socio-

Economic Review, v. 13, n. 2, p. 379–398, 2015, p. 8. 

101 JAIN, Sudeep; GABOR, Daniela, The Rise of Digital Financialisation: The Case of India, New Political 

Economy, v. 25, n. 5, p. 813–828, 2020, p. 815. 

102 Ibid. 

103 ZUBOFF, The age of surveillance capitalism. 

104 Ibid., p. 113. 
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resultantes de sua análise. Assim, um imperativo de extração de dados e outro imperativo de 

predição a partir desses dados estariam envolvidos nessa dinâmica.105  

 Quando explica as dinâmicas do capitalismo de vigilância, Shoshana Zuboff refere-se 

principalmente a grandes empresas de tecnologia, como Google e Facebook, que expandiram 

suas atividades a diferentes setores da economia. Nos últimos anos, é notável como tais 

empresas têm investido também no setor financeiro, por meio da criação de plataformas de 

pagamento, moedas ou contas próprias.106 Partindo dessa percepção, Jain e Gabor afirmam que 

a financeirização digital envolveria o uso de dados enquanto ingrediente crítico para a obtenção 

de lucro por empresas do ramo da tecnologia e finanças.107 O lucro não estaria na receita 

proveniente de pagamentos, mas no uso de dados colhidos e monetizados, visando a criação de 

perfis mais detalhados de clientes para venda de produtos.108 O motor seria a crescente inovação 

em torno de infraestruturas digitais promovida por empresas de tecnologia e fintechs, com apoio 

de políticas governamentais de digitalização da economia. Isso levaria, inclusive, à resistência 

de bancos, até o momento dominantes nesse setor.109  

 Os autores não mencionam, todavia, agências de pontuação de crédito. Mencionam 

bancos, empresas de tecnologia e fintechs como os atores essenciais da financeirização digital, 

disputando espaços de mercado, mas a pontuação de crédito é deixada de fora da análise, ao 

menos em um primeiro momento. Pode-se discutir, então, onde se encaixaria esse modelo de 

negócios que não se pode considerar novo – dado que suas origens remontam ao fim do século 

XIX – mas que também depende da tecnologia e da coleta massiva de dados para existir.  

 

 
105 Ibid., p. 152–250. 

106
 Ver: BROWNE, Ryan. Big Tech will push deeper into finance this year — but avoid the ‘headache’ of being 

a bank. CNBC, [S. l.], 3 jan. 2020. Disponível em: https://www.cnbc.com/2020/01/03/big-tech-will-push-into-

finance-in-2020-while-avoiding-bank-regulation.html. Acesso em: 21 nov. 2021.; BARBER, Gregory. Every Tech 

Company Wants to Be a Bank—Someday, At Least. Wired, [S. l.], p. 1, 16 nov. 2019. Disponível em: 

https://www.wired.com/story/tech-companies-banks/. Acesso em: 21 nov. 2021.  

107 JAIN; GABOR, The Rise of Digital Financialisation, p. 815. 

108 Ibid., p. 820. 

109 Ibid., p. 821. 
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2.2. O crédito em uma “economia dos julgamentos morais” 

 Marion Fourcade e Kieran Healy, com o objetivo de entender as implicações do 

desenvolvimento tecnológico para processos de desigualdade e estratificação social, elaboram 

uma explicação que agrega à análise sobre uma economia baseada em dados. De acordo com 

os autores, técnicas algorítmicas dependentes de grandes volumes de dados têm dado origem a 

um novo regime de classificações sociais moralizantes.110 A ideia não é distante daquela 

proposta por Zuboff: os autores partem da premissa de que o mercado, como um todo, virou 

um classificador de informações, vendendo produtos derivados de análises automatizadas sobre 

dados pessoais.111 Uma das coisas que abriu caminho para isso acontecer, no entanto, foi o 

credit scoring:  

[...] O que importa é que a infraestrutura de pontuação, originalmente construída na 

esfera do mercado de crédito, está sendo estendida e aplicada em muitos novos 

ambientes e na busca de novas oportunidades de mercado.
112

  

 As ferramentas de classificação da população, unidas ao avanço da tecnologia e às 

possibilidades de coleta de dados, foram assim a ponta de lança do que os autores consideram 

uma “economia dos julgamentos morais”. Os resultados de uma avaliação automatizada, 

balizados em informações passadas de uma população que revelem suas boas ações ou boas 

escolhas, levam o mercado a enxergar essas pessoas através de uma ótica que contrapõe o 

merecimento ao não merecimento, transformando as situações de classificação em possíveis 

“projetos morais”: 

Novas ferramentas digitais tornam possível uma nova economia de julgamento moral. 

Registros passivos são transformados em métricas ativas, que implicam cálculo, 

eficiência e a obrigação de estar no controle e prestar contas a si mesmo. As métricas 

tornam-se injunções morais. [...] Gaste, mas de forma controlada. Dirija, mas não 

muito rápido. Coma, mas mantenha-se saudável. A racionalidade protetiva do Fitbit 

ou do score oferece vigilância benevolente, instruindo implicitamente as pessoas a se 

automonitorarem e, se necessário, chegarem mais longe ou transformarem suas 

vidas.
113

 

 
110 FOURCADE; HEALY, Seeing like a market, p. 2. 

111 Ibid., p. 3. 

112 Ibid., p. 17. 

113 Ibid., p. 16. 
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 No cerne desta economia, avaliam os autores, existiria uma nova forma de capital114 em 

potencial, a qual batizam de übercapital.115 Ele surgiria da posição e trajetória de uma pessoa 

de acordo com os diversos métodos de pontuação e classificação a qual é submetida, 

incorporando seus laços sociais e valor moral, mensurado a partir da quantificação de sua 

“confiabilidade” ou “responsabilidade”.116 No mundo “übercapitalizado”, distinções 

relacionadas ao bom comportamento podem virar estruturas econômicas de oportunidade.117   

 Nesse sentido, Greta Krippner ressalta como o mecanismo das “conexões”, como 

garantidor do acesso ao crédito, pode ter uma característica de julgamento. Aquele que solicita 

o crédito deve ser antes aprovado pelo credor, o que significa incluir-se em uma noção pré-

determinada do que seria uma pessoa confiável o suficiente.118 O cidadão que não atende a esses 

critérios pré-estabelecidos não estaria qualificado para receber crédito, não sendo “merecedor” 

dessa prestação. Há, assim, a atribuição de uma carga moralizante à situação, a qual poderia 

estigmatizar o próprio indivíduo.119  

 É possível também perceber como reflexos disso também ocorreram sobre a discussão 

da Lei do Cadastro Positivo. Como será visto adiante, as discussões legislativas sobre a lei 

marcaram a existência de um discurso que reiteradamente contrapunha os “bons” e os “maus” 

pagadores na opinião pública120: os bons pagadores seriam favorecidos com acesso ao crédito 

 
114 Os autores utilizam como base a concepção de Pierre Bourdieu sobre o capital, definido como o “conjunto 

incorporado de recursos que permite ao seu portador 'se apropriar da energia social', fazendo-o se encaixar 

naturalmente no grupo social dominante” (FOURCADE; HEALY, 2016, p. 9). A dimensão material do capital 

estaria na forma de renda ou riqueza, enquanto sua dimensão cultural estaria vinculada à família e padrões culturais 

dominantes. Nesse sentido, o “capital social” seria entendido como uma “rede durável de conexões interpessoais 

que podem ser efetivamente mobilizadas” e o “capital simbólico” como " competência e autoridade 

institucionalmente legitimadas" (Ibid., p. 10).   

115 O termo über é utilizado pelos autores para denotar uma natureza “meta-generalizada ou transcendente” dessa 

forma de capital, fazendo referência também ao conceito de übermensch de Nietzche, que simbolizaria alguém 

extraordinário ou acima de seu tempo. Cf. FOURCADE; HEALY, Seeing like a market, p. 10.  

116 Ibid. 

117 Ibid., p. 16. 

118 Democracy of Credit, p. 10. 

119 Ibid., p. 37. 

120
 Pode-se citar algumas notícias com esse discurso como exemplo: NAGASHIMA., R Você conhece o Cadastro 

Positivo? Iniciativa premia bons pagadores. Correio Braziliense. Disponível em: 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/25/interna_cidadesdf,745052/voce-

conhece-o-cadastro-positivo-iniciativa-premia-bons-pagadores.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2020; OLIVEIRA, J. J. 

Cadastro Positivo entra no ar; saiba checar sua pontuação de bom pagador. UOL Notícias. Disponível em: 

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/10/cadastro-positivo-entra-no-ar-neste-sabado-veja-

como-checar-seu-score.htm>. Acesso em: 2 ago. 2020; Cadastro Positivo, que lista bons pagadores, começa a 

valer. Brasil em Dia. TV Brasil, 12 nov. 2019. Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-em-

dia/2019/11/cadastro-positivo-que-lista-bons-pagadores-comeca-valer>. Acesso em: 2 ago. 2020 
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a juros mais baixos. Esta visão, no entanto, desconsidera ao menos em parte que os próprios 

elementos e informações que compõem a pontuação de crédito têm sido objeto de intenso 

escrutínio público até hoje pela literatura especializada. Aos problemas relacionados ao uso de 

algoritmos, como aqueles relativos à transparência e a vieses discriminatórios, será dedicado o 

desenvolvimento da próxima seção.  

 

3. Decisões automatizadas: problemas e caminhos regulatórios 

3.1. Problemas: opacidade e vieses discriminatórios 

 A obscuridade dos algoritmos que compõem a pontuação de crédito levou alguns 

autores chamarem esses sistemas de “caixas-pretas”. Conforme Frank Pasquale, a pontuação 

de crédito seria “"compreensível o suficiente para parecer um jogo justo”, mas “opaco o 

suficiente para que apenas pessoas de dentro realmente conheçam as regras". O autor afirma 

que decisões tomadas por algoritmos possuem algumas camadas de opacidade. Primeiro, o 

sigilo jurídico, no sentido de que essas ferramentas são protegidas por segredo industrial e 

comercial, que impedem uma divulgação mais precisa sobre como funcionam.121 Nesse sentido, 

há duas principais justificativas para a resistência de birôs de crédito em serem transparentes a 

respeito de suas fórmulas algorítmicas. A primeira é a propriedade intelectual, já que essas 

empresas concorrem com base em suas metodologias de avaliação. A segunda é relacionada 

aos próprios consumidores, que, com base na abertura de informações, poderiam ser capazes 

de “hackear” o sistema para suas notas aumentarem.122 

 Em segundo lugar, a complexidade dos próprios algoritmos gera opacidade: mesmo que 

houvesse total transparência sobre seu funcionamento, apenas a transparência em si não 

resolveria o problema inteiramente, já que não seriam inteligíveis.123 Isto é, uma pessoa que 

não tenha conhecimentos aprofundados em matemática e estatística dificilmente entenderia o 

funcionamento de um algoritmo isoladamente. Sendo assim, a transparência não seria “apenas 

um fim em si mesma, mas um passo provisório no caminho para a inteligibilidade"124, 

 
121 PASQUALE, The black box society, p. 15. 

122 Ibid. 

123 Ibid., p. 17. 

124 Ibid. 
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considerando que formas adicionais de explicação deveriam também ser garantidas para a 

compreensão exata do funcionamento de algoritmos em deteminada aplicação.  

 Não se sabe, por exemplo, se apenas informações financeiras relativas ao adimplemento 

de obrigações são levadas em conta na elaboração da nota de crédito, ou se outros dados como 

local de residência, opiniões em redes sociais ou preferências de navegação seriam, também, 

consideradas.125 O tipo de julgamento que se pode fazer com base nessas informações é 

ampliado, e a decisão entre quem pode ser considerado merecedor ou não de crédito cria o 

potencial de reforçar desigualdades sociais pré-existentes.  

 Uma das críticas constantes ao uso de mecanismos automatizados de decisão está 

centrada no fato de que algoritmos também podem reproduzir vieses humanos, estando assim 

sujeitos a erros de execução e a reprodução de percepções discriminatórias.126  Ao sistematizar 

a maneira como falhas no desenvolvimento de algoritmos podem gerar decisões danosas, 

Rebecca Slaughter destaca três possibilidades127: 

• Entrada defeituosa (“garbage in, garbage out”): Algoritmos são desenvolvidos e 

“treinados” a partir de dados defeituosos, o que afeta a qualidade dos resultados.  

• Resultado defeituoso (“data in, garbage out”): Algoritmos erram suas conclusões, 

quando treinados a observar determinados padrões de comportamento.  

• Falhas de testagem: Mesmo que não haja necessariamente uma entrada defeituosa no 

banco de dados ou um erro de conclusão, o algoritmo gera um resultado discriminatório 

– possivelmente por conta de falhas de testagem no momento de sua elaboração.  

 No mínimo desde a década de 1960 há manifestações de grupos politicamente 

minorizados em prol de justiça no acesso ao crédito, em especial de movimentos consumeristas 

e feministas. No entanto, mesmo essas reivindicações não eram simples de serem feitas. Um 

ponto levantado por Krippner é o fato de que a pontuação de crédito retira a possibilidade de 

identificação dentro de uma categoria de “grupo” discriminado. Isso porque os birôs, em geral, 

 
125 Cf. DOERING, V. Uma lei incompleta: lacunas e pendências do novo Cadastro Positivo. Jota Info. Disponível 

em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/uma-lei-incompleta-lacunas-e-pendencias-do-novo-

cadastro-positivo-22072019>. Acesso em: 3 ago. 2020. O autor faz uma análise a esse respeito na lei brasileira, 

identificando suas lacunas em termos de informações que poderiam ser coletadas pelos birôs.  

126 KATYAL, Sonia K. Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence, U.C.L.A. Law Review, v. 54, 

p. 88, 2019, p. 67. 

127 SLAUGHTER, Rebecca Kelly, Algorithms and Economic Justice: A Taxonomy of Harms  and a Path Forward 

for the Federal Trade Commission, Yale Journal of Law and Technology, n. Special Publication, 2021. 
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argumentam que a análise realizada é apenas um resultado com base nos dados já existentes. 

Desse modo, argumenta-se que não seria uma discriminação baseada em gênero ou qualquer 

outro critério, mas apenas uma decisão individualizada baseada em informações estatísticas. 

Isto é, se a pontuação de crédito reproduzisse dificuldades existentes para mulheres – que 

naquela época dificilmente possuíam casa própria ou tinham significativas movimentações 

bancárias – este seria um problema social, e não um problema da atividade econômica em si.128  

 Matheson ainda destaca outro ponto relevante: "muito da discriminação ocorre não 

quando o crédito é completamente negado, mas quando ele é garantido em termos diferentes 

daqueles solicitados pelo solicitante".129 O autor afirma a existência de nuances entre a 

concessão ou não ou crédito. Em algumas situações pode ocorrer de condições extras serem 

impostas, juros mais altos serem cobrados, ou de uma proposta de financiamento não ser 

completamente coberta. Afirmar a existência de discriminação nesses casos é uma tarefa difícil 

– praticamente inviável a uma pessoa comum.  

 Apenas uma análise detida das informações recebidas e utilizadas pelo algoritmo que 

realiza a pontuação de crédito seria capaz de evidenciar algum problema. Porém, mesmo que 

marcadores como “gênero”, “raça” e “classe social” não apareçam por uma consideração direta 

dessas características na análise de crédito, isso poderia ocorrer por meio da substituição delas 

por outras representativas de desigualdades. O número de CEP, por exemplo, poderia identificar 

se determinada pessoa habita em uma região onde estatisticamente moram mais pessoas negras 

ou pobres. Caso esta informação tenha um peso negativo sobre a avaliação de crédito, 

possivelmente revelaria algum nível de discriminação.130  

 O mesmo poderia ser dito de outras informações que revelem hábitos ou 

comportamentos usuais de um cidadão, como suas compras, perfis em redes sociais, interesses 

pessoais em buscas pela internet, dentre outros. O quanto tais informações poderiam ser 

entendidas e reveladoras de padrões de grupos politicamente minorizados dependeria da análise 

feita por algoritmos. Como exemplo, poder-se-ia citar o projeto Mosaic, da empresa Serasa 

Experian: no informe existente em seu site, a empresa afirma ter classificado toda a população 

brasileira em 11 grupos e 40 segmentos distintos, os quais abrangem diferentes perfis de renda, 

 
128 KRIPPNER, Democracy of Credit. 

129 The Equal Credit Opportunity Act: A Functional Failure, p. 381. 

130 Ibid., p. 388. 
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consumo e habitação. Alguns exemplos dessas classificações são “jovens desprovidos”, “novos 

moradores da comunidade”, “jovens empreendedores e ousados”, dentre outras.131  

 Alguns estudos apontam empiricamente a disparidade racial no crédito. Um relatório 

produzido em 2007 pela Federal Trade Commission (FTC), nos EUA, revelou que pessoas 

negras ou de descendência hispânica tendiam a ter pontuações mais baixas em comparação a 

pessoas brancas ou de origem asiática: 26% das pessoas negras estavam no grupo que tinha as 

pontuações 10% mais baixas, enquanto apenas 3% apareciam nas pontuações 10% mais altas132. 

Outro relatório do Conselho do Federal Reserve System133 para o Congresso dos EUA também 

evidenciou disparidades raciais. Foram analisados trezentos mil arquivos de crédito 

combinados com registros da previdência social para obtenção de informações raciais e 

demográficas. Em um dos modelos analisados, a pontuação média de pessoas negras foi 

aproximadamente metade daquela de pessoas brancas não-hispânicas (54 de 100 para pessoas 

brancas não-hispânicas e 25,6 para pessoas negras).134 As taxas de juros, por consequência, 

também eram mais altas para essa população.135  

 Não se trata, também, unicamente de um problema de precisão das informações, já que 

dados, mesmo que corretos, poderiam ser utilizados de maneiras discriminatórias a partir da 

interpretação que se faz dessa informação.136 Para Pasquale, “inferências ruins geram um 

problema maior do que o uso de dados ruins porque as empresas podem representá-las como 

‘opinião’ em vez de fato. Uma mentira pode ser contestada, mas uma opinião é muito mais 

difícil de se provar falsa".137 

 Há também incertezas sobre o quanto a pontuação de crédito poderia servir de referência 

para outras relações de consumo e decisões a respeito da vida de uma pessoa. Cathy O’Neal 

 
131 Ver: https://www.serasaexperian.com.br/produtos/mosaic Acesso em 31/07/2020 

132 FEDERAL TRADE COMMISSION, Credit-Based Insurance Scores:; Impacts on Consumers of 

Automobile Insurance:; A Report to Congress By the Federal Trade Commission, [s.l.: s.n.], 2007, p. 53. 

133 O Federal Reserve System é como o banco central dos EUA. Conduz a política monetária do país, a estabilidade 

do sistema financeiro e de instituições financeiras. Ver: https://www.federalreserve.gov/aboutthefed.htm. Acesso 

em 08/05/2022.  

134 BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, Report to the Congress on Credit 

Scoring and Its Effects on the Availability and Affordability of Credit, EUA: Federal Reserve System, 

2007.O17 

135 Idem, O18 

136 PASQUALE, The black box society, p. 148. 

137 Ibid., p. 41. 
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critica o fato de que, nos EUA, a pontuação também estaria sendo utilizada como referência 

para contratações e promoções de emprego.138 Isso poderia criar um ciclo regressivo: o fato de 

não conseguir um emprego poderia diminuir a pontuação de uma pessoa, o que, por sua vez, 

iria gerar maiores dificuldades para que ela conseguisse uma contratação.  

 Considerando que muitas vezes é o acesso ao crédito que, diante da economia 

financeirizada, garante acesso a bens e serviços, pessoas com pontuações mais baixas devido a 

situações de vulnerabilidade poderiam acabar prejudicadas, com dificuldades de acessarem 

determinadas prestações. Operadoras de telecomunicações, por exemplo, já têm utilizado a 

pontuação de crédito para definir que tipo de plano uma pessoa poderia contratar.139 Durante a 

pandemia de Covid-19, em 2020, birôs de crédito também agregaram um “índice de 

vulnerabilidade” em suas análises, o qual alegavam ser capaz de prever se determinada pessoa 

teria problemas financeiros no futuro.140 De tal modo, somam-se problemas relacionados ao 

uso de informações para essa avaliação.  

 Assim, há no mínimo três conjuntos de problemas que podem ser elencados em relação 

ao uso da informação por sistemas automatizados utilizados para a definição da nota de crédito: 

(i) a possibilidade de reprodução de vieses discriminatórios ou o reforço de desigualdades 

previamente existentes na análise feita por algoritmos; (ii) a transparência no uso de 

informações, considerando-se a complexidade de se traduzir como um algoritmo pode tomar 

uma decisão; e (iii) a dificuldade de acesso à reparação ou correção em caso de eventuais danos 

ou injustiças.  

 Não são problemas simples de serem resolvidos. Menos ainda quando se considera que 

o problema do crédito possui outras implicações além do uso de informações da população. 

Afinal, mesmo que as informações sejam utilizadas com o maior zelo possível, ainda haverá, 

por exemplo, problemas relacionados à possibilidade de superendividamento da população – 

uma consequência negativa que também pode ser evitada a partir de estratégias regulatórias. 

Nesta dissertação, foca-se sobre a questão da proteção de dados como possível anteparo ao 

 
138 Weapons of math destruction, p. 124. 

139 GARCIA, Karen, CASEMIRO, Luciana. Com Cadastro Positivo, jovens já recebem oferta de serviços mais 

caros e têm restrição de acesso a crédito. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/com-cadastro-

positivo-jovens-ja-recebem-oferta-de-servicos-mais-caros-tem-restricao-de-acesso-credito-23793964>. Acesso 

em: 8 maio. 2022.  

140 Ver: < https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/27/biros-criam-indices-que-dificultam-vida-de-

quem-precisa-de-credito.htm >. Acesso em 02/08/2020.  
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sistema de pontuação de crédito por uma limitação de escopo, mas fato é que o problema é 

multidimensional e deve ser entendido dessa maneira. 

 

3.2. Caminhos regulatórios: da defesa do consumidor à governança de algoritmos  

 Na década de 1960, a atividade de agências de pontuação de crédito deixou de ser algo 

pouco percebido como preocupante por consumidores em geral. O Congresso dos EUA, em 

investigação que contestava um sistema de dados do governo, acabou revelando como agências 

de crédito já tinham bancos de dados centralizados e abrangentes da população, revelando 

falhas sistêmicas na confidencialidade e precisão das informações ali dispostas.141 

 

3.2.1. Uma breve história sobre o Fair Credit Reporting Act e o Equal Credit Opportunity 

Act 

 Os relatos no Congresso dos EUA deram origem a movimentos que buscavam reparação 

e justiça nas classificações exercidas e no acesso ao crédito. O debate desde aquela época passou 

por muitas transições e novos entendimentos: não se falava, por exemplo, em “algoritmos” ou 

“inteligência artificial” como hoje. Mas o direito à privacidade já era mobilizado como defesa 

contra a coleta de dados indiscriminada por empresas. Já se tinha dimensão do impacto que tais 

sistemas poderiam ter e de que o uso ilimitado da informação de cidadãos havia se tornado um 

problema, especialmente pela falta de transparência e pelas possibilidades de danos ao serem 

utilizadas informações errôneas ou incompletas.  

 Nesse contexto, organizações de defesa de consumidores à época atuaram fortemente 

pela necessidade de legislação que fosse capaz de reverter minimamente esse quadro. Conforme 

o depoimento de Sarah Newman, secretária geral da National Consumers League142, em uma 

das audiências do congresso norte-americano sobre o tema:  

Achamos que os consumidores têm direitos nesta área; o crédito veio para ficar, 

gostemos ou não. Queiramos ou não, as agências de crédito terão que continuar a obter 

 
141 LAUER, Creditworthy, p. 218. 

142 A National Consumers League é organização da sociedade civil norte-americana, fundada em 1899, que atua 

na defesa de consumidores. Ver: https://nclnet.org/ . Acesso em 08/05/2022.  
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o tipo de informação que seus membros precisam para tomar a decisão. Estamos 

simplesmente pedindo uma compensação justa para o consumidor, para que ele possa 

ter acesso à sua nota de crédito, para que lhe seja garantida certa privacidade e para 

que informações falsas e enganosas não possam ser mantidas continuamente, mesmo 

depois de já não existirem razão para constar do relatório.
143

 

 Outro ponto questionado era a possibilidade de compartilhamento de dados com 

agências governamentais ou órgãos de investigação, como o FBI. Alan Westin, professor da 

Universidade de Columbia e considerado um dos autores pioneiros no campo da privacidade, 

em uma das audiências do congresso norte-americano sobre o tema, afirmou que existiam 

“evidências contundentes” de que delegacias de polícia teriam acesso à maioria das agências 

de crédito, bem como organizações diversas cuja finalidade não fosse a concessão de crédito.144  

 Em 1970, foi aprovado o Fair Credit Reporting Act (FCRA), sob forte influência do 

movimento consumerista.145 A lei afirmava o direito à informação sobre “a natureza e a 

substância” dos dados e de suas fontes em um relatório de crédito, bem como o direito à 

correção de informações errôneas e o direito à notificação em caso da abertura de um novo 

relatório de crédito sobre ele. Esses relatórios deveriam ser fornecidos apenas caso houvesse 

uma “necessidade legítima” do negócio, e informações negativas deveriam ser excluídas após 

7 anos do acontecimento (ou 14 anos, no caso de falências).146 O enforcement da lei ficaria a 

cargo da Federal Trade Commission (FTC) – assim como ocorre até os dias atuais.  

   No entanto, problemas relacionados à lei logo apareceram. Ela não especificava o que 

seriam informações relevantes para o crédito, o que começou um debate sobre os limites entre 

informações financeiras e não financeiras. Ralph Nader, advogado fundador de organizações 

de defesa de consumidores, acreditava que alguns dos problemas poderiam ser resolvidos pelo 

FCRA, mas que apenas uma carta de direitos relacionados ao uso da informação – o que poderia 

 
143  NEWMAN, Sarah; KASS, Benny L. Depoimento na audiencia pública “Fair Credit Reporting: Hearings 

Before the Subcommittee on Consumer Affairs of the Committee on Banking and Currency". United States 

House Committee On Banking And Currency Subcommittee On Consumer Affairs.  House of Representatives, 

Ninety-first Congress. Second Session on H.R. 16340, a Bill to Enable Consumers to Protect Themselves Against 

Arbitrary, Erroneous, and Malicious Credit Information, March 17 - April 7, 1970: U.S. Government Printing 

Office, 1970, p. 126. 

144 WESTIN, Alan. Depoimento de Alan Westin, professor de direito público e governo na Universidade de 

Columbia, na audiencia pública “Commercial Credit Bureaus: Hearings Before a Subcommittee of the 

Committee on Government Operations”, House of Representatives, Ninetieth Congress, Second Session. 

March 12, 13, and 14, 1968: U.S. Government Printing Office, 1968, p. 6. 

145 LAUER, Creditworthy, p. 239. 

146 Ibid. 
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ser entendido hoje como uma lei geral de proteção de dados – seria capaz de garantir direitos e 

impor responsabilidade às empresas. 

O Fair Credit Reporting Act tem medidas para resolver alguns dos problemas de 

exatidão em dossiês individuais. Pela primeira vez, as pessoas podem descobrir o que 

as agências de crédito estão dizendo sobre elas e agora têm alguns meios de corrigir 

imprecisões. Mas ainda não há restrições sobre a disponibilidade dessas informações 

ou sobre os tipos de informações coletadas. A menos que exista uma “Carta de 

Direitos da Informação” que permita aos cidadãos conhecer e corrigir os usos desses 

dossiês, responsabilizando os infratores, eles podem ser reduzidos a uma nova forma 

de escravidão computadorizada. A lei deve começar a ensinar empresas sobre a 

inviolabilidade do indivíduo, assim como já se esforçou para ensinar ao Estado.
147

 

 Como não havia qualquer restrição, novos movimentos políticos – e especialmente o 

movimento feminista – entraram em cena clamando pelo fim da discriminação do crédito com 

base em gênero, raça e outras características.148 Mulheres poderiam ser prejudicadas por conta 

de seu status conjugal: seus relatórios de crédito eram subsumidos àqueles dos maridos, caso 

fossem casadas.149 Assim, isso as impedia de construir um histórico de crédito delas mesmas. 

Problemas adicionais vinham ainda para mulheres divorciadas: muitos credores tinham 

políticas restritivas à concessão de crédito para mulheres recém-divorciadas e, além disso, a 

renda obtida com pensão alimentícia não seria contabilizada pelas agências, que supunham que 

esses pagamentos não seriam confiáveis.150  

 Em 1974, foi aprovada uma nova lei, o Equal Credit Opportunity Act,(ECOA) proibindo 

a discriminação com base em sexo ou status conjugal.151 Em 1976, a lei foi emendada para 

incluir, também, a discriminação com base em idade, raça, cor, nacionalidade, religião, 

recebimento de assistência social ou exercício de direitos.152 A lei também afirmava que 

agências deveriam fornecer as razões específicas pelas quais houvesse uma negativa de crédito. 

Porém, mesmo que a lei tenha sido considerada uma vitória de organizações pertencentes ao 

 
147 NADER, Ralph. The Ralph Nader Reader. [s.l.] Seven Stories Press, 2000. P. 464  

148 LAUER, Creditworthy, p. 242. 

149 KRIPPNER, Democracy of Credit, p. 15. 

150 Ibid., p. 16–17. 

151 BURNS, James A, An Empirical Analysis of the Equal Credit Opportunity Act, University of Michigan 

Journal of Law Reform, v. 13, p. 102, 1979. 

152 Ibid., p. 102. 
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movimento feminista,153 a execução da lei não seria tão simples. Ativistas da National 

Organization of Woman (NOW) investiram em ações de conscientização de mulheres, as 

instruindo a obter informações e as razões para eventual recusa no oferecimento de crédito,154 

mas o problema estava aqui na natureza da pontuação de crédito enquanto atividade, como visto 

no tópico anterior.   

 Discriminar, para agências de pontuação de crédito, era parte natural de suas atividades, 

isto é, simplesmente o ato de exercer julgamento sobre os riscos que uma pessoa poderia 

oferecer.155 A quantidade de informações estatísticas coletadas retirava a identidade do sujeito 

enquanto pertencente a uma categoria específica, um grupo. Assim, não seria simples saber as 

razões específicas para uma negativa de crédito, nem se tais razões seriam injustamente 

discriminatórias. Conforme Krippner:  

A implicação era clara: ao invés de crédito ser negado a mulheres como classe, foi 

negado a indivíduos cujas identidades foram cortadas em pedaços cada vez menores 

– tempo no emprego atual, tipo de ocupação, telefone em casa, aluguel/casa própria e 

assim por diante. [...] Nenhuma identidade única e coerente caracterizava os créditos 

negados, e nenhuma característica única e isolada poderia ser identificada como causa 

da negação. O resultado da pontuação de crédito foi, primeiro, desmontar as 

identidades de grupo constitutivas da ação social e política e, depois, recombinar os 

fragmentos resultantes em um agregado estatístico sem vida. 156   

 Como resultado, ocorreu a dispersão do movimento da NOW ao fim dos anos 1970: a 

mobilização coletiva era formada com base na identidade de grupo e a lei privilegiava formas 

individualizadas de fazer reivindicações.157  

 

3.2.2. O uso de scores para além do crédito  

 A análise massiva sobre grandes quantidades de dados muda a perspectiva existente 

sobre o uso da informação. Dados de crédito podem ser dados relacionados diretamente ao 

 
153 KRIPPNER, Democracy of Credit, p. 17. 
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155 Ibid., p. 19. 
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pagamento de uma prestação ou não: tudo dependerá da interpretação que se faça sobre esse 

dado. Caso houvesse, por exemplo, alguma correlação estatística entre um grupo de pessoas 

que seja torcedor de um time de futebol e o pagamento em dia de suas contas, um birô de crédito 

poderia afirmar que aquela informação seria relevante para sua análise.  

 Desse modo, a capacidade de crédito de uma pessoa poderia ser inferida a partir de 

inúmeras variáveis e correlações, como atividades em redes sociais, escolaridade, hábitos 

cotidianos e até a maneira de digitar, se com maiúsculas ou minúsculas: em entrevista, o diretor 

executivo da ZestFinance, empresa de avaliação de crédito nos EUA, afirmou que pessoas que 

escreviam seus nomes em caixa alta teriam riscos maiores de inadimplemento que pessoas que 

escreviam em caixa baixa.158 Sendo assim, “todos os dados são dados de crédito”159, e desse 

ponto decorre uma das maiores dificuldades em se colocar limitações jurídicas para o uso da 

informação nesses casos:  

“[...] na era do big data, a distinção entre dados de crédito e não creditícios perdeu seu 

significado. Onde as agências de crédito já foram um local privilegiado de 

informações pessoais, agora são apenas um dos muitos corretores de dados que 

vendem nomes, endereços e pistas comportamentais sobre renda, gastos e 

interesses"
160

 

 Se birôs de crédito foram os pioneiros dessa atividade, hoje a análise de dados tem 

proporções significativamente maiores. Conforme citado por Lauer, corretores de dados (ou 

data brokers, na expressão em inglês) são as empresas que “sucederam” birôs de crédito: 

coletam dados “brutos” de pessoas das mais variadas fontes, fazem inferências, recombinações 

e interpretações sobre esses dados e revendem esses perfis para terceiros. O score, assim, tem 

transitado da área das finanças para outras: pontuações sobre a saúde ou o corpo, por exemplo, 

já são uma realidade.161 Há, também, possibilidades de utilização dessa dinâmica mesmo em 

políticas públicas. Na China, ficou conhecido o caso do “score de crédito social”, uma política 

que insituti a criação de perfis e bancos de dados de cidadãos, analisando suas informações 

(relacionadas a diversos critérios como finanças, comportamento no trânsito, atividades na 

 
158 KOREN, James Rufus. “Beyond Mere Numbers”. Los Angeles Times, December 20, 2015. Disponível em: 

https://www.pressreader.com/usa/los-angeles-times/20151220/281990376480210 . Acesso em 08/05/2022 
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internet, dentre outras) e criando uma pontuação individualizada que pode criar restrições ao 

acesso a serviços públicos em caso de notas mais baixas.162  

 Pensar a pontuação de crédito é, assim, pensar também sobre regulação e governança 

de algoritmos. Há um direito à explicação de como algoritmos decidem? Há limites ao que pode 

ser inferido a partir de dados pessoais “brutos”? Há decisões que não podem ser tomadas por 

ferramentas automatizadas? A pontuação de crédito talvez tenha sido embrionária de grande 

parte dessas questões – muitas das quais ainda não contam com respostas certas ou prontas.  

 Cinco décadas após as primeiras manifestações contrárias à discriminação no acesso ao 

crédito, o cenário, apesar de diferente, mantém similitudes. Os termos e a amplitude do debate 

mudaram consideravelmente: hoje, discutem-se leis de proteção de dados e marcos legislativos 

para inteligência artificial. Mas o cerne da discussão permanece o mesmo, como um vinho velho 

transferido para uma garrafa nova.  De fato, o FCRA e o ECOA, apesar de suas limitações, 

ainda hoje reverberam como marcos significativos em termos de garantia de direitos a esse 

respeito163. E influenciaram, inclusive, o Brasil. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

teve um de seus artigos inspirados na lei norte-americana, e todo o debate brasileiro sobre 

cadastro positivo ao longo do início dos anos 2000 bebeu desta fonte. A essa história, então, 

serão dedicados os próximos capítulos. 

 
162 LEE, Claire Seungeun, Datafication, dataveillance, and the social credit system as China’s new normal, Online 

Information Review, v. 43, n. 6, p. 952–970, 2019. 

163 SLAUGHTER, Algorithms and Economic Justice: A Taxonomy of Harms  and a Path Forward for the Federal 

Trade Commission. 
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 CAPÍTULO III – CONSTRUÇÃO: A LEI DO CADASTRO POSITIVO 

 

“Na sociedade de consumo como a conhecemos, o 
consumidor não existe sem crédito; dele destituído, é um 

nada. Um bom histórico creditício é um patrimônio tão 

valioso quanto um currículo exemplar, no momento em 
que se procura emprego.”

164 
 

1. O cenário anterior: o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor  

 Existe uma razão para o jurista brasileiro Herman Benjamin abrir este capítulo: ele 

participou da comissão de juristas responsáveis pela elaboração do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e foi o principal responsável pela redação da seção do código relativa aos 

bancos de dados e cadastros de consumidores.  

 Anteriormente ao CDC, não havia lei específica para as relações de consumo ou que 

regulamentasse detidamente ações coletivas em casos de lesão a direitos consumeristas.165 A 

Constituição Federal de 1988 previu, em suas Disposições Transitórias, que o código de defesa 

do consumidor deveria ser elaborado pelo Congresso Nacional166. Assim, em 1988 foi criada 

Comissão de Juristas com esse objetivo, composta por Ada Pellegrini Grinover, Daniel Roberto 

Fink, José Geraldo Filomeno, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari, e com a assessoria de Antônio 

Herman Benjamin, Eliana Cáceres, Marcelo Sodré, Mariângela Sarrubo, Nelson Nery Junior e 

Régis Rodrigues Bonvicino. O anteprojeto foi apresentado ao ministro da justiça em 1989 e 

aprovado pelo Congresso em 1990.   

 Os arquivos e registros de consumidores também não contavam com qualquer 

regulamentação. Embora o país já contasse com birôs de crédito desde a década de 1950, ainda 

não havia parâmetros para suas atividades. Nos anos 1980, a discussão sobre proteção de dados 

pessoais ainda não era tão premente no país. Herman Benjamin, ao contar sobre a história, 

 
164 BENJAMIN, Antônio Herman. Seção VI – Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini (org.). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 

[s.l.] Forense Universitária, 2007. p576  

165 GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman. Introdução. In: GRINOVER, Ada Pellegrini 

(org.). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. [s.l.] Forense 

Universitária, 2007. P. 59.  

166 “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de 

Defesa do Consumidor” BRASIL. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 1988, art. 48.  
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afirma que a principal fonte de inspiração para o artigo foi a legislação dos EUA, em especial 

o Fair Credit Reporting Act e propostas de legislação de organizações consumeristas.167 O 

direito europeu, afirma Benjamin, não foi considerado, uma vez que a diretiva sobre proteção 

de dados apenas foi aprovada em 1995. Assim, surgiu o art. 43 do CDC:  

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. 

§ 1° 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. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

§ 3° 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. 

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção 

ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5° 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 dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
168

 

 Embora sejam mencionados bancos de dados e cadastros em geral, o foco na época de 

elaboração era o uso de informações negativas de consumidores, relacionadas à inadimplência 

de pagamentos, que os deixariam “negativados” em sistemas de proteção do crédito. A 

mentalidade era de um arquivo objetivo: uma vez que um pagamento não tivesse sido efetuado 

e o credor tivesse entrado com uma cobrança ou protesto em relação àquela pessoa, sistemas de 

proteção de crédito poderiam arquivar a informação, desde que o consumidor fosse previamente 

informado a respeito.  

 A referência ao FCRA fica clara ao serem avaliados os direitos básicos previstos pelo 

art. 43: (i) comunicação da abertura do cadastro; (ii) acesso às informações existentes; e (iii) 

correção de informações inexatas. O §4º afirma que que bancos de dados e serviços de proteção 

 
167 BENJAMIN, Antonio Herman. Op. Cit, p. 557 

168 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor, 11 set. 1990.  
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ao crédito seriam considerados entidades de caráter público, com o objetivo de impor limitações 

adicionais à atividade e viabilizar que consumidores pudessem recorrer ao habeas data, ação 

constitucional com o objetivo de que conceder acesso a informações armazenadas pelo 

Estado.169 Por fim, haveria o prazo máximo de cinco anos para que informações negativas 

pudessem constar no cadastro, e informações não conectadas ao mercado de consumo não 

deveriam ser utilizadas.  

O Código de Defesa do Consumidor, pela via transversa, posicionou-se no sentido de 

só admitir o armazenamento de informações conectadas ao mercado de consumo. 

Outras que sejam referentes a dados pessoais do consumidor, sobre seu caráter, família, 

reputação geral, características individuais ou modo de vida, não são aceitas, a não ser 

que fortemente vinculadas ao mercado. Tanto que o art. 43, § 1º, exige que as 

informações sejam “objetivas”, ou seja, não se apresentem como avaliações passionais, 

de traços afeitos à intimidade do consumidor, desconectadas da realidade e necessidades 

do mercado de consumo.170  

 Havia, assim, a intenção de vedar o uso de informações que não fossem diretamente 

relacionadas à concessão de crédito, mesmo que não tenham sido colocadas restrições expressas 

a isso, como ao uso de dados de gênero e raça. Ao que parece, o texto do Equal Credit 

Opportunity Act, também dos EUA, não chegou a ser considerado na elaboração do artigo, 

embora não tenham sido encontrados registros de que essa tenha sido uma decisão deliberada 

ou das razões para tanto. De todo modo, foi dessa maneira que o CDC encontrou brecha para 

colocar regras às atividades de birôs de crédito no Brasil.  

 O art. 43 acabou se tornando exíguo diante da magnitude do mercado das agências de 

crédito e de seu crescimento ao longo dos anos seguintes. Em especial, enquanto o CDC tratava 

primordialmente a respeito do uso de informações de negativação, o mercado já avançava para 

abarcar, também, outros tipos de dados pessoais – que posteriormente ficaram conhecidos como 

as chamadas “informações positivas”. Mudanças na política econômica de incentivo ao crédito 

no país pressionaram para que uma nova legislação fosse formulada, o que deu origem, como 

veremos adiante, à Lei do Cadastro Positivo.  

 
169 “LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para 

a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” BRASIL. 

Constituição Federal, 1988. Art. 5º, LXXII. 

170 BENJAMIN, Antonio Herman. Op. Cit., p. 606 
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2. A Semente de uma ideia de mudança institucional 

2.1 O Projeto Juros e Spread Bancário  

Na década de 1990, o Brasil passou por mudanças com relação à sua política monetária. 

A estabilidade econômica alcançada com o plano real estimulou o mercado de crédito.171 No 

entanto, a baixa quantidade de informações sobre tomadores de crédito – dada a ausência de 

histórico sobre inadimplentes nos anos anteriores – era um dos motivos elencados, ao final da 

década, para que as taxas de juros no Brasil ainda fossem elevadas. Este é, pelo menos, o 

diagnóstico feito em 1999 pelo 1º Relatório de Juros e Spread Bancário do Banco Central do 

Brasil (BCB), que deu origem a um projeto contínuo de reformas institucionais com o intuito 

de alavancar o mercado de crédito e reduzir as taxas de juros no país.172 No relatório, afirma-se 

que:  

O risco de crédito, além de seu componente conjuntural ditado pelo ambiente 

macroeconômico, está associado a aspectos institucionais. Tal situação manifesta-se 

pela falta de uma cultura de crédito, caracterizada pela baixa qualidade das 

informações quanto aos potenciais beneficiários dos créditos, bem como por 

instrumentos de crédito inadequados e pelo custo e demora na cobrança judicial de 

devedores inadimplentes. 
173

 

Dentre as medidas elencadas para o avanço da cultura de crédito no país, está descrita a 

necessidade de facilitação do acesso a informações sobre devedores por meio de centrais de 

risco de crédito e da consequente proteção jurídica de suas atividades.174 Pretendia-se a 

“disseminação, diminuição do custo e melhora na qualidade da informação dos devedores” 175. 

 
171 ARCOVERDE, Guilherme Lins, O Mercado de Crédito no Brasil, Brasília: Banco Central do Brasil, 2002, 

p. 9. 

172 O relatório de 1999 foi o primeiro a descrever uma série de medidas institucionais aptas a reduzir os juros e o 

spread bancário no país. Sua redação deu origem a um projeto contínuo do Banco Central de avaliação e revisão 

das medidas conforme o cenário econômico. Desde então, relatórios sobre economia bancária e crédito são 

publicados anualmente pela instituição. Os relatórios estão disponíveis em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes 

/relatorioeconomiabancaria/cronologicos>. Acesso em 1 mar. 21 

173 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Juros e spread bancário no Brasil, p. 13. 

174 Ibid., p. 16. 

175 CHU, Victorio. Centrais de Informação de Crédito e Sistema Central de Risco de Crédito, in: Economia 

Bancária e Crédito - Avaliação de 3 Anos do Projeto Juros e Spread Bancário, Brasília: Banco Central do 

Brasil, 2002, p. 38. 
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As centrais poderiam conter informações positivas ou negativas dos devedores: as negativas 

seriam aquelas informações relacionadas à inadimplência, enquanto as positivas seriam 

informações que permitiriam avaliar a possibilidade de um tomador de crédito ser um “bom 

pagador”176. 

Até 1999, o principal banco de dados com informações financeiras positivas era público, 

no caso, a Central de Risco de Crédito do Banco Central, criada em 1997. As centrais privadas 

mais relevantes à época, e que continuam a existir até os dias atuais, eram o SPC (Serviço de 

Proteção ao Crédito), composto por diferentes instituições sem fins lucrativos a nível municipal, 

organizadas pelo Clube de Diretores Lojistas (CDL), e a Serasa, empresa que vendia aos 

credores um menu de produtos e serviços, tais como informações sobre protestos, cheques sem 

fundos, falências, ações judiciais e análises avançadas do histórico de crédito.177  

De acordo com o Banco Central, ainda faltaria segurança jurídica para o exercício de 

suas atividades. O documento afirma que essas instituições não conseguiam agir plenamente 

por conta de leis que eram vistas como entraves para o compartilhamento de informações, isto 

é, a Lei do Sigilo Bancário178 e o Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a Lei do Sigilo 

Bancário colocava restrições para o compartilhamento de dados de instituições financeiras. 

Dados relacionados pagamento de contas em dia ou renda mensal, por exemplo, eram de mais 

difícil obtenção por birôs. De outro lado, o CDC colocava restrições ao uso de informações que 

não fossem diretamente relacionadas à atividade comercial, e o conceito de um “arquivo de 

informações negativas” já não cabia mais na amplitude do escopo de centrais de risco de crédito. 

 A ideia de uma reforma que possibilitasse o uso de informações positivas de cidadãos 

por centrais de risco de crédito não surgiu de maneira contingente no Brasil. Era, também, 

medida incentivada a países em desenvolvimento por órgãos como o Banco Mundial. Conforme 

Emerson Fabiani, ao longo dos anos 1990 cresceu a influência da literatura do law and finance, 

que, em linhas gerais, relacionava o nível de desenvolvimento do mercado financeiro com as 

instituições jurídicas existentes.179 Nesse sentido, destacava-se a necessidade de reformas 

 
176 Ibid., p. 40  

177 PINNEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Célia, Credit Markets in Brazil: The Role of Judicial Enforcement 

and Other Institutions, SSRN Electronic Journal, 1999, p. 28–29. 

178 BRASIL. Lei Complementar No 105, 10 jan. 2001.  

179 FABIANI, Emerson Ribeiro. “Reformas institucionais do mercado de crédito bancário no Brasil (1999-

2006): uma análise jus-sociológica”. Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito, Universidade de São 

Paulo, 2009. p. 18  
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institucionais que garantissem um regime mais robusto de proteção ao investidor. Os métodos 

dessa literatura passaram a ser utilizados como base de pesquisas do Banco Mundial sobre o 

ambiente de negócios de cada país, em particular no projeto Doing Business.180 Formulado pelo 

Grupo de Desenvolvimento do Setor Privado do Banco Mundial desde 2002, o Doing Business 

avaliava regras aplicadas aos negócios em 190 jurisdições ao redor do mundo, estabelecendo 

um ranking entre elas sobre qual seria o melhor ou o pior ambiente para investimento.   

Com isso, as regras valorizadas como indutoras do desenvolvimento financeiro 

passaram a ser tomadas como referência por reformadores nacionais que pretendiam 

criar melhores condições para o investimento privado, especialmente por aqueles que 

demandavam recursos do Banco Mundial para a implementação dessas reformas. 

Recentemente, isso vem sendo reforçado pelo fato de que outras áreas do BM 

passaram a adotar os indicadores do projeto Doing Business para avaliar o impacto de 

reformas financiadas pelo Banco Mundial.181  

 O incentivo às agências de análise de risco de crédito fazia parte dessa consideração. 

Inclusive, em outros relatórios do Banco Mundial para além do Doing Business também há essa 

menção. Em relatório publicado em 1998, o Banco Mundial descreve a necessidade de políticas 

que incentivem a coleta e processamento de informações para o mercado financeiro, citando 

como exemplo a existência de tecnologias de credit scoring.182 Em 2004, relatório publicado 

pelo Banco Mundial com auxílio do IPEA também destaca a necessidade de reformas legais e 

regulatórias que permitissem o fortalecimento do setor de relatórios de crédito no Brasil183. 

Houve, dessa maneira, forte influência internacional para que essa discussão avançasse e fosse 

parte da agenda de reformas institucionais com o intuito de alavancar o mercado financeiro no 

início dos anos 2000.  

Assim, ao longo dos anos o BCB estudou medidas que permitissem a ampliação do 

escopo de compartilhamento de dados e uso de informações nesses bancos de dados. Com essa 

preocupação em mente, surgiu a ideia de se propor um projeto de lei capaz de regulamentar o 

mercado das centrais privadas de informação de crédito para além do que previa o CDC.  

 
180 Ibid., p. 41 

181 Ibid.  

182 BANCO MUNDIAL, World Development Report: Knowledge for Development, 1. printing. Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1998, p. 84. 

183 BANCO MUNDIAL; IPEA, Brasil: acesso a serviços financeiros, Rio de Janeiro: IPEA, 2004, p. 433–437. 



64 

 

Em 2004, há a primeira menção a uma minuta de projeto de lei dispondo sobre o uso de 

informações pelas instituições de proteção ao crédito, o qual estava sendo discutido por meio 

dos Ministérios da Justiça e da Fazenda.184 O objetivo do projeto seria permitir o registro não 

apenas do inadimplemento de um indivíduo, mas também de suas contas e empréstimos pagos 

em dia. Com isso, pretendia-se aumentar a confiança das instituições bancárias nesses 

consumidores e ganhar, como consequência, uma redução geral das taxas de juros e do spread 

bancário no Brasil. 

 

2.2. Diante de uma reforma legislativa: o PL nº 5870/2005     

 Os esforços do Banco Central, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e da Justiça, 

tiveram resultado em 2005, quando o primeiro texto de um anteprojeto de lei do cadastro 

positivo foi colocado sob consulta pública pela Casa Civil.185 Poucos meses depois, o projeto 

foi apresentado ao Congresso Nacional pelo Executivo, sob o nº 5870/2005. Na exposição de 

motivos que acompanha o projeto, afirma-se que:   

ao longo de mais de um ano foram realizadas inúmeras reuniões envolvendo 

representantes do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor (Procons estaduais e 

municipais), entidades civis de defesa ao consumidor (ProTeste, Idec, MPCon), 

alguns dos principais bancos de dados de proteção ao crédito em atividade no país e 

representantes dos prestadores de serviços notariais e de registro. Como forma de 

aprofundar o debate com a sociedade, o Projeto de Lei ainda foi colocado em Consulta 

Pública pela Casa Civil durante o mês de março do presente ano, tendo recebido um 

número superior a duas centenas de contribuições, provenientes de mais de sessenta 

interessados, dentre pessoas físicas, bancos de dados e entidades civis. 
186

 

 O projeto dividia-se em seis capítulos. O primeiro capítulo tratava de disposições gerais, 

como definições e condições para a utilização de informações de cidadãos. As principais 

definições seriam aquelas de banco de dados (o conjunto de dados gerenciado pelos birôs de 

crédito), cadastrado (pessoa registrada no banco de dados), fonte (pessoa física ou jurídica que 

 
184 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Economia Bancária e Crédito - Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e 

Spread Bancário, Brasília: Banco Central do Brasil, 2004. 

185 O texto do anteprojeto de lei foi colocado sob análise no site da presidência da república e contribuições 

poderiam ser enviadas por e-mail. O texto da consulta pública está disponível em: http://web.archive.org/web/ 

20210301000017/https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/css/header.css. Acesso em 28 fev. 2021.  

186 CÂMARA DOS DEPUTADOS, Projeto de Lei no 5870/2005 - Inteiro Teor, 2008. 



65 

 

forneça informações para inclusão em banco de dados) e consulente (pessoa física ou jurídica 

que acesse informações em banco de dados).  

 

Figura 3 – Relação entre banco de dados, fonte e consulente  

 As informações deveriam ser objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão. 

Além disso, não poderiam ser registradas informações desvinculadas da finalidade de 

concessão de crédito (informações excessivas), ou referentes à origem social e étnica, 

convicções políticas, religiosas, filosóficas, ideológicas e pessoais, saúde e orientação sexual 

(informações sensíveis).187  

 O segundo e terceiro capítulo tratavam da coleta, utilização, compartilhamento e 

manutenção das informações: a abertura de cadastro deveria ser previamente comunicada ao 

cadastrado, mas não dependeria de seu consentimento prévio. A qualquer tempo, o cadastrado 

poderia requerer a suspensão do uso de informações de adimplemento. Informações de 

inadimplemento poderiam continuar sendo usadas mesmo sem anuência, desde que pelo prazo 

máximo de cinco anos.   

 O quarto capítulo mencionava os direitos do cadastrado, os quais seriam (i) o direito ao 

acesso gratuito, a qualquer tempo, às informações sobre ele registradas; (ii) o direito a impugnar 

 
187 O PL nº 5870/2005 não utiliza expressamente as expressões “informações excessivas” ou “informações 

sensíveis”. Estas nomenclaturas foram adotadas alguns anos depois, enquanto os projetos de lei sobre o cadastro 

positivo e sobre a lei de proteção de dados tramitavam no Congresso Nacional. Para facilitar a menção a esse tipo 

de informações ao longo do texto, no entanto, fez-se a opção por descrevê-las nesse momento já como informações 

excessivas ou sensíveis.  
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sobre o cadastrado
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quaisquer informações e (iii) o direito à correção de informações inseridas erroneamente no 

cadastro.  

 No quinto capítulo, havia menção específica à análise de risco de crédito. A atividade 

seria permitida, desde que fossem disponibilizados ao público “os critérios considerados no 

emprego de técnicas e sistemas de pontuação, objetivamente aferíveis por estatística, 

empregados em suas análises”.  

 O quinto capítulo estabelecia o regime de responsabilidade objetiva e solidária entre 

banco de dados, fonte e consulente em caso de danos causados ao cadastrado. O sexto capítulo, 

por sua vez, era reservado às disposições finais.  

 Esse projeto moldou as discussões sobre o tema que vieram a seguir. Mesmo que tenha 

sido apensado a outros anteriormente apresentados no Congresso, o fato de ter sido resultante 

de esforços do governo fez com que suas disposições fossem consideradas como base para a 

normativa sobre o Cadastro Positivo que viria a seguir.  

 Nesse sentido, são perceptíveis as influências da tradição consumerista, especialmente 

no que tange os direitos do cadastrado (os mesmos previstos no CDC), a limitação para o uso 

de informações negativas e a responsabilidade objetiva e solidária entre os agentes. O projeto, 

além de abarcar o uso de informações positivas de consumidores, se diferenciava por seus 

aspectos específicos – prazos e regras de regularização. Mas, além disso, inovava em dois 

pontos: primeiro, impondo limitações ao uso de determinadas informações, excessivas ou 

sensíveis. Como visto na seção anterior, mesmo que o CDC tivesse a premissa de limitar o uso 

dessas informações, isso não estava expresso no texto da lei. Em segundo lugar, o projeto citou 

expressamente a análise de risco de crédito, algo que até então era ignorado pela legislação. De 

alguma maneira, ali foi reconhecida a atividade de interpretação por parte dos birôs, de que eles 

poderiam criar métricas e fazer inferências sobre os dados. Apesar disso, apenas um artigo foi 

dedicado ao assunto, dando pouca atenção às suas complexidades.   

 De tal modo, percebe-se como o PL ainda manteve uma lógica binária, de oposição entre 

o uso de informações negativas e positivas. A ideia de banco de dados presumia um registro 

estático, em que os dados teriam valor em si mesmos – sem que se desse atenção ao fato de que 

grande parte do negócio dos birôs seria justamente o de vender a interpretação sobre os dados, 

a métrica de avaliação das informações. Mesmo a maneira como o projeto ficou reconhecido 

indica isso, chamado de “cadastro positivo”, em oposição ao que seria um “cadastro negativo”. 
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Vale observar que talvez o nome também tivesse certo grau de propaganda, já que grande parte 

de sua defesa se sustentava por um discurso de impacto positivo à economia, aos consumidores 

e à população de baixa renda.188  

 Nesta análise dessa história no Congresso, daremos atenção a alguns elementos 

principais: artigos relativos (i) aos direitos do titular dos dados, (ii) ao uso (e limitações ao uso) 

das informações, e (iii) à análise de risco de crédito. São aspectos sobre os quais foram 

centrados grande parte dos debates, e que condensam as principais questões relacionadas à 

extensão do direito à privacidade.  

 

3. Percorrendo os caminhos do Congresso  

Antes da apresentação da proposta do Poder Executivo, é possível verificar dois 

momentos distintos na discussão do Congresso relacionada aos serviços de proteção ao 

crédito.189 Ao longo da década de 1990, a maioria dos projetos de lei sobre esses serviços visava 

a regulamentar ou acrescentar dispositivos aos artigos 43 e 44 do Código de Defesa do 

Consumidor, incluindo regras mais específicas a respeito dos cadastros de inadimplência e da 

inclusão de informações pelos birôs de crédito.  

Em 2003, porém, ocorre um ponto de inflexão na natureza dos projetos de lei, que 

passam a ter como objetivo, em sua maioria, não mais a alteração no CDC, mas a criação de 

novas leis regulamentando a atividade de birôs de crédito. Há uma possível razão para isso: em 

maio de 2003, foi instituída Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigação sobre 

as práticas do Serasa. A CPI foi criada por conta de denúncias realizadas contra a empresa, 

dentre as quais acusações relacionadas a práticas abusivas e falhas de segurança e transparência 

na utilização de dados. Uma das principais investigações da CPI referiu-se à denúncia de que 

um convênio de 1998, entre a União e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), teria 

permitido à Serasa utilizar, de forma gratuita, toda a base de dados referente aos contribuintes 

 
188 FABIANI, Emerson. Op. Cit., p. 94 

189 Para chegar a esta conclusão, foi feita uma busca no site da Câmara dos Deputados por Projetos de Lei (PL) ou 

Projetos de Lei Complementar (PLC) que tivessem as expressões “serviços de proteção ao crédito” ou “cadastro 

positivo”. A busca foi feita a partir da ementa e indexação dos projetos.  
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brasileiros. A situação deixou os congressistas alarmados. Alegava-se que isso desrespeitaria 

cláusulas do convênio que impediam transferência e divulgação de dados a terceiros.  

Embora ao final dos trabalhos da Comissão as acusações principais tenham sido 

descartadas, diversos pontos de preocupação foram levantados diante da regulação existente – 

considerada, à época, insuficiente para lidar com o mercado. Assim, o relatório final da CPI 

recomendou a apresentação de projeto de lei que disciplinasse a atividade dos bancos de dados, 

o qual deveria considerar “o equilíbrio entre dois princípios: a garantia das liberdades e direitos 

individuais e a circulação de dados e informações, ou seja, o equilíbrio entre o direito à 

intimidade do cidadão e o direito à informação, de interesse da coletividade” 190. Dentre os 

diversos aspectos que o relator da Comissão, Gilberto Kassab (PFL/SP), elencou como 

relevantes para a regulamentação, estavam: (i) a descrição da atividade dos bancos de dados; 

(ii) a possibilidade de amplo acesso do cadastrado aos dados a seu respeito; (iii) a atribuição de 

responsabilidades aos fornecedores; e (iv) a impugnação do cadastrado na forma prevista na 

Lei do Habeas Data (Lei 9.507/97), com estruturação de procedimento para a solicitação de 

correção de dados.  

Apesar dos esforços, os parlamentares membros da CPI não alcançaram consenso para 

a elaboração de um projeto coletivo. Na última reunião da CPI, inclusive, alguns deputados 

demonstraram descontentamento com o relatório, afirmando que ele teria sido muito generoso 

com a empresa investigada. Com isso, diversas propostas diferentes de regulamentação das 

atividades de centrais de informação de crédito surgiram a partir daquele ano.  

Uma saiu na frente e merece atenção nesse conjunto: o PL nº 836/2003, de autoria do 

deputado Bernardo Ariston (PSB/RJ). A atenção vale não exatamente pelo seu conteúdo, mas 

por sua data de apresentação: por ter sido o primeiro projeto apresentado com o intuito de criar 

uma lei própria para regulamentação do uso de dados pessoais pelos serviços de proteção ao 

crédito, ele liderou a tramitação na Câmara e absorveu os projetos posteriores. Assim, as 

proposições que vieram em seguida – dentre eles o PL nº 5870/2015, apresentado pelo Poder 

Executivo – foram apensados a ele.    

 

 
190 KASSAB, Gilberto, Relatório Final - Comissão Parlamentar De Inquérito Com A Finalidade de 

“Investigar As Atividades Da Serasa – Centralização De serviços Dos Bancos S/A” (CPI – Serasa), Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2003, p. 55. 
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3.1. O PL nº 836/2003 e sua tramitação (interrompida) no Congresso  

 O PL nº 836/2003 foi apresentado no dia 24 de abril de 2003. Embora nesta data a 

discussão sobre os serviços de proteção ao crédito já rondasse o Congresso, sua apresentação 

ocorreu antes dos resultados da CPI que investigou a Serasa. Talvez, por conta disso, o projeto 

original acabou não “bebendo da fonte” dos trabalhos da CPI. Seu conteúdo não foi muito além 

das regras já contidas no Código de Defesa do Consumidor, tampouco trouxe definição a 

respeito do que seriam bancos de dados de proteção ao crédito. Sua principal preocupação era 

a de estabelecer um regime de responsabilidade entre as empresas prestadoras do serviço, tema 

que, de acordo com o deputado, havia ficado com lacunas na legislação.  

Em 2004, após a CPI, o tema ganhou fôlego. O projeto foi distribuído às Comissões de 

Defesa do Consumidor (CDC) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) para apreciação 

na Câmara dos Deputados. Na CDC, o projeto ficou sob relatoria do deputado Max Rosenmann 

(PMDB/PR).  

 Diversas proposições, incluindo o texto apresentado pelo Executivo, foram apensadas 

ao projeto191. Rosenmann as considerou: no parecer em que apresentou substitutivo ao projeto, 

o deputado destacou os esforços do governo em realizar consulta pública a respeito, ressaltando 

o fato de o texto apresentado previamente estar bem estruturado e de já ter alcançado um 

mínimo de “consenso”. Por isso, afirmou, escrevera o seu substitutivo com base nesse projeto, 

integrando o seu texto ao PL original com algumas modificações. Na tabela a seguir, são 

descritas as principais alterações e semelhanças entre as diferentes versões.   

Tabela 1 – Comparação entre principais pontos do PL nº 5870 (Executivo) e o substitutivo apresentado na 

Comissão de Defesa do Consumidor 

 PL do Executivo 
Substitutivo CDC 

(1ª versão) 

Substitutivo CDC 

(2ª versão) 

Direitos do 

titular 

Direitos de acesso gratuito, 

impugnação e correção das 

informações 

Direitos de acesso gratuito, 

impugnação e correção das 

informações 

Direitos de acesso 

gratuito impugnação e 

correção das 

informações 

Uso de 

informações  
Dispensa consentimento, 

sendo possível a suspensão 

Exige consentimento prévio 

para o uso de informações de 

adimplemento 

Exige consentimento 

prévio para o uso de 

informações de 

 
191 Foram apensadas as seguintes proposições: PL 2.101/03, PL 2.798/03, PL 3.347/04, PL 5.870/05, PL 5.958/05, 

PL 5.961/05 e PL 6.558/06 
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 PL do Executivo 
Substitutivo CDC 

(1ª versão) 

Substitutivo CDC 

(2ª versão) 

das informações de 

adimplemento 

adimplemento e permite 

a suspensão posterior 

Vedações ao 

uso de 

informações 

Veda uso de informações 

excedentes ou desvinculadas 

da finalidade de concessão de 

crédito ou de realização de 

transações comerciais 

Veda uso de informações 

excessivas, definidas como 

desproporcionais ou que não 

estiverem vinculadas à análise 

de risco de crédito ao 

consumidor; 

Sem modificação 

Veda uso de informações 

referentes à origem social e 

étnica, convicções políticas, 

religiosas, filosóficas, 

ideológicas e pessoais, saúde 

e orientação sexual  

Veda o uso de informações 

sensíveis (pertinentes a origem 

social e étnica, convicções 

políticas, religiosas e pessoais, 

saúde e orientação sexual dos 

anotados); 

Sem modificação 

Não menciona 

Veda uso de informações sobre 

registro ou cadastro de 

passagem do consumidor 

(dados relativos às últimas 

consultas efetuadas pelo 

consumidor junto aos 

bancos de dados ou cadastros) 

Não menciona 

Não menciona 

Veda a anotação da 

inadimplência de obrigação 

decorrente de serviços de 

prestação continuada, 

especialmente os de 

fornecimento de água, luz, gás e 

de telefonia 

Permite a anotação de 

informações de 

inadimplemento após 30 

dias do vencimento 

Não menciona 
Veda uso de informações 

contestadas em juízo 
Retira a vedação 

Prazos para 

uso de 

informações 

Máximo de 5 anos para 

informações de 

inadimplemento 

Máximo de 5 anos para 

informações de inadimplemento 
Sem modificação 

Mínimo de 10 anos para 

informação de adimplemento 

(não menciona tempo 

máximo) 

Máximo de 10 anos para 

informação de adimplemento 
Sem modificação 

Análise de 

risco de 

crédito 

Deve-se disponibilizar os 

critérios considerados no 

emprego de técnicas e 

sistemas de pontuação.  

Deve-se disponibilizar a 

metodologia empregada em 

suas análises, resguardado o 

sigilo industrial.  

Deve-se disponibilizar 

os critérios para análise 

de risco 
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 PL do Executivo 
Substitutivo CDC 

(1ª versão) 

Substitutivo CDC 

(2ª versão) 

Não menciona Não menciona 

Quem negar crédito 

deve fornecer as razões 

de sua negativa 

  

 Após a publicação do substitutivo, diversas emendas foram apresentadas. Algumas das 

críticas consideravam que o substitutivo havia destoado muito da versão anterior apresentada 

pelo Executivo. Os maiores pontos de debate, e que perduraram ao longo de toda a tramitação 

do projeto, são resumidos abaixo.  

• Divulgação da metodologia ou dos critérios de análise de risco de crédito  

Primeiro, houve discussão a respeito da disponibilização ou não da metodologia 

utilizada para análise do risco de crédito. Enquanto o PL do Executivo falava na 

disponibilização de critérios e elementos utilizados para análise, o substitutivo de Rosenmann 

optou por requisitar a divulgação da metodologia em si. O termo gerou debates. A divulgação 

de “critérios e elementos” seria mais branda, impondo menor ônus às empresas, uma vez que a 

divulgação de metodologia poderia significar uma transparência quase completa sobre o 

funcionamento por trás da análise de risco. Assim, houve deputados que consideraram a 

exposição excessivamente agressiva com relação aos segredos comercial e industrial das 

empresas. Após certa resistência, por considerar que a divulgação da metodologia seria mais 

protetiva aos consumidores, Rosenmann acatou expressão parecida com a utilizada pelo 

Executivo, falando em disponibilização dos critérios utilizados para análise do risco.   

• Necessidade de consentimento  

 Outro ponto discutido na Comissão foi a necessidade de consentimento prévio para a 

inclusão de cidadãos no cadastro de informações sobre adimplemento (positivas). Algumas 

emendas propuseram a modificação da regra, para que o consentimento deixasse de ser exigido. 

Rosenmann, porém, não acatou as sugestões de modificação.  

• Possibilidade de utilização de informações sobre prestações continuadas 

 Por fim, houve discussão sobre a possibilidade de utilização, pelos bancos de dados, de 

informações sobre prestações continuadas como luz, gás e telefonia. Alegava-se ser comum que 

consumidores atrasassem alguns pagamentos como esses por alguns dias. Por outro lado, seriam 
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informações relevantes sobre o adimplemento e composição do cadastro positivo. Assim, 

Rosenmann, ao apresentar nova versão do substitutivo, acatou a utilização dessas informações 

sobre adimplemento e, com relação a inadimplemento, considerou que os dados poderiam ser 

incluídos na avaliação de crédito a partir de 30 dias de atraso no pagamento.   

 Após as discussões na Comissão de Defesa do Consumidor, o projeto foi encaminhado 

à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Embora sua forma tenha mudado, 

o projeto não passou por modificações que alterassem significativamente os elementos já 

mencionados, muito embora o debate tenha permanecido acirrado sobre todos eles. Foram 

apresentados recursos contrários à apreciação conclusiva do projeto pela CCJC, que 

postergaram a discussão. Alguns deputados mencionavam, em seus recursos, o impacto do 

projeto à privacidade dos cidadãos, citando organizações de defesa do consumidor contrárias à 

medida.  

Questões relacionadas à inclusão na pauta a partir disso fizeram com que a data de 

votação em plenário fosse delongada por dois anos. Já nas etapas finais da tramitação do projeto 

na Câmara, foi aprovado requerimento do então deputado Flávio Dino (PCdoB/MA), que 

vedava a utilização de informações de inadimplemento de serviços de prestação continuada. 

Em maio de 2009, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado 

Federal.192 Todavia, quando no Senado, a discussão sobre o projeto acabou por ficar estagnada 

por um longo período, entre apensamentos de outros projetos e designação de comissões. O PL 

acabou não sendo apreciado e foi arquivado ao final da legislatura de 2018.  

 Notícias da época ajudam a jogar luz sobre alguns motivos pelos quais o projeto pode 

ter ficado estagnado por esses anos, que envolvem o que ocorria concomitantemente entre as 

duas casas legislativas e o governo. A demora para aprovação, segundo relatado, devia-se ao 

lobby de cartórios contrários à medida, dado que ela poderia impactar em suas receitas 

diminuindo a quantidade de registros de protestos193. Dadas as dificuldades para inclusão na 

pauta de votação da Câmara, o governo iniciou trabalhos de elaboração de uma Medida 

 
192 A proposição foi encaminhada ao Senado como Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009.  

193 FERNANDES, Adriana; PALHANO, André. Carona atrasa edição da MP do cadastro positivo. O Estado de 

São Paulo, 21/10/2006, Economia, p. B12. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/323167/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y . Acesso 

em: 01/04/2022 
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Provisória com o conteúdo do projeto.194 A equipe econômica do Ministério da Fazenda quis 

aproveitar a medida para “dar carona” a outras providências, que também tinham intuito de 

reduzir juros, o que também acabou atravancando o processo.195  

Enquanto isso, outro PL visando a criação do cadastro positivo tramitava, à mesma 

época, no Senado Federal. Tratava-se do PLS nº 263/2004, de Rodolpho Tourinho (DEM/BA), 

que tinha o objetivo de regulamentar o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor para dispor 

sobre os bancos de dados de proteção ao crédito. Este projeto avançou no Senado, foi aprovado 

em 2007 e, com alguma rapidez, analisado pela Câmara, que também o aprovou ao final do ano 

de 2010. Possivelmente, o fato de ter sido apoiado por instituições financeiras teve reflexos 

sobre a passagem mais rápida na Câmara.196 Por fim, após aprovação nas duas casas 

legislativas, o projeto de Tourinho foi encaminhado à sanção presidencial. Disso, decorreu o 

veto integral ao seu texto pela presidência da república e a posterior edição de Medida 

Provisória, conforme se verá na seção seguinte.   

 

3.2. O PLS nº 263/2004: aprovação e veto  

 Havia diferenças substanciais entre o PLS nº 263/2004 e o PL que se discutia na Câmara 

à mesma época. O PL apresentado por Tourinho resumia-se à alteração do artigo 43 do Código 

de Defesa do Consumidor, incluindo no rol do artigo possibilidade de inclusão de informações 

de adimplemento para formação do cadastro positivo.197 Assim, o PL dava aval à atividade sem 

lhe colocar restrições, o que despertou o alerta de organizações consumeristas.198  

 O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à 

Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi aprovado com caráter terminativo, sem passar 

 
194 GRANER, Fabio; FERNANDES, Adriana. Fazenda quer acelerar criação do cadastro positivo. O Estado de 

São Paulo, 30/09/2006, Economia, p. B1. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/323615/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 

01/04/2022 

195 Ibid.  

196 ARAGÃO, Marianna. Apresentado como antídoto ao spread, cadastro positivo deve ir à votação hoje. O Estado 

de São Paulo, 10/12/2008, Economia, p. B10. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/337182/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 

01/04/2022 

197 SENADO FEDERAL, Projeto de Lei do Senado n° 263, de 2004 - Inteiro Teor, Brasília: Senado Federal, 

2004. 

198 https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/pl-que-tratava-de-cadastro-positivo-e-substituido-no-senado/ 
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pelo plenário. Poucas mudanças foram feitas no conteúdo do projeto ao longo de sua tramitação. 

Na CCJC, apenas uma emenda foi aprovada,199 a qual descrevia que a abertura do cadastro 

positivo poderia ser feita sem comunicação prévia ao cadastrado.  

 Aprovado em março de 2007, o projeto foi então enviado à Câmara dos Deputados.200 

Nesta época, vale lembrar, o PL que teve origem na Câmara estava em discussão – mesmo que 

paralisada – na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por isso, nesse meandro, surgiu 

uma disputa sobre qual projeto prevaleceria. Possivelmente em virtude de pressão de 

instituições financeiras – o projeto de Tourinho era apoiado pela Federação Brasileira dos 

Bancos e pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 

Investimento201 - o relator na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Walter Ihoshi 

(PFL/SP), votou pela aprovação do projeto sem modificações. Max Rosenmann - que, como já 

mencionado, havia sido o relator do PL nº 836/2003 – apresentou voto em separado. O deputado 

recomendou a rejeição do projeto, alegando que ele se referia apenas a uma modificação pontual 

no CDC e que os serviços de proteção ao crédito deveriam ser regulados por lei específica.202 

Seu voto, todavia, foi desconsiderado pela Comissão, que aprovou o PL em novembro de 2007.  

 O projeto foi então encaminhado à CCJC. Lá, o projeto foi aprovado sem modificações 

em maio de 2009 e encaminhado novamente ao Senado, onde foi aprovado e encaminhado à 

sanção presidencial em dezembro de 2010. A linha do tempo abaixo pode auxiliar a 

compreensão sobre como as discussões se entrecruzaram:  

 
199 Emenda nº 1, de autoria do senador Antero Paes De Barros 

200 Na Câmara, o PL passou a tramitar sob o número PL nº 405/2007.  

201 ARAGÃO, Marianna. Op. Cit. 2008.  

202 CÂMARA DOS DEPUTADOS, Voto em separado apresentado pelo deputado Max Rosenmann ao PL no 

405, de 2007, Brasília: Câmara dos Deputados, 2007. 
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Figura 4: Linha do tempo das discussões na Câmara 

 

 

 Nessa disposição dos fatos, o mês de maio de 2009 chama atenção: ambos os projetos 

de lei, tanto o da Câmara como o do Senado, foram aprovados pela CCJC nesse mês. Talvez 

exista uma razão conjuntural para tanto, já que nesse ano sobreveio o impacto da crise 

econômica de 2008.203 Medidas aptas a reduzir os impactos da crise foram a partir de então 

colocadas como prioridade pelo Congresso, que ainda buscava melhorar sua imagem diante de 

crises internas e denúncias de irregularidades.204 No fim, o PL de Tourinho acabou ganhando a 

corrida legislativa.  

De fato, a aprovação dele seria mais rápida, por já ter sido aprovado em duas casas 

legislativas. Isso dividiu o governo: embora os Ministérios da Fazenda e Justiça a princípio 

aprovassem o PL da Câmara, resultante dos esforços anteriores de criação de consenso entre 

diferentes setores interessados,205 o Ministério da Fazenda e o Banco Central tinham pressa em 

aprovar uma proposição sobre o tema o quanto antes.  

 
203 N/A. Confira os fatos que marcaram a economia no ano de 2009. Gazeta do Povo. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/economia/confira-os-fatos-que-marcaram-a-economia-no-ano-de-2009-

c2os85ke4tpmxtj98tp6z8tou/>. Acesso em: 8 maio. 2022.  

204 FOREQUE, Flávia; KRIEGER, Gustavo. Congresso busca agenda positiva. Correio Braziliense, 17/03/2009, 

Política, p. 3. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/41120/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 

01/04/2022 

205 IZAGUIRRE , Mônica. Fazenda apoia cadastro positivo no Senado. Valor Econômico, 21/05/2009, Política, 

p. A8. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/449709/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 

01/04/2022 
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O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da 

Justiça, colocou-se fortemente contrário à proposta.206 À época, o Ministério da Justiça 

começava a enfrentar discussões mais aprofundadas relacionadas ao direito à privacidade e a 

um marco normativo para a proteção de dados, sob influência de órgãos multilaterais207. Vale 

lembrar que a primeira consulta pública sobre o tema no âmbito do Ministério da Justiça foi 

divulgada em 2010.208 Com isso, é possível que essas discussões também tenham influenciado 

com maior afinco o processo de discussão da lei do cadastro positivo. A votação do projeto, 

que poderia ter ocorrido ainda em 2009, acabou sendo postergada para 2010, quando o 

Ministério da Fazenda se comprometeu a apresentar Medida Provisória sobre o assunto logo 

após a aprovação no Congresso.  

 Quando enviado à sanção presidencial, o projeto foi então vetado integralmente pelo 

presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Na mensagem de veto, o presidente afirmou 

ter acatado os argumentos do Ministério da Justiça, que se manifestou alegando que o texto 

trazia “conceitos que não parecem suficientemente claros, o que é indispensável à proteção e 

defesa do consumidor, ao incremento da oferta de crédito, à promoção de relações de consumo 

cada vez mais equilibradas e à proteção da intimidade e da privacidade das pessoas”.209  

 

3.3. A Medida Provisória nº 518/2010 

 No dia seguinte ao veto, foi encaminhada ao congresso a Medida Provisória nº 

518/2010. A medida criava o cadastro positivo, em termos semelhantes aos do projeto 

previamente encaminhado pelo Executivo em 2005.  

 

 

 
206 N/A. Cadastro Positivo Divide o Governo. Instituto dos auditores fiscais do Estado da Bahia. 18/2/2009. 

Disponível em: https://iaf.org.br/cadastro-positivo-divide-o-governo/. Acesso em 08/05/2022 

207 DATA PRIVACY BRASIL. Observatório da Privacidade. Memória da LGPD: 2010 – 2015: O tema entra 

em pauta. Disponível em: https://www.observatorioprivacidade.com.br/memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-

pauta/. Acesso em 28 fev. 2021.  

208 Ibid.  

209 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mensagem de Veto nº 783, de 30 de dezembro de 2010. Publicado no 

DOU de 31.12.2010. Brasília: Casa Civil, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Msg/VET/VET-783-10.htm. Acesso em 08/05/2022 
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Tabela 2 – Comparação entre o PL nº nº5870/2005 e a Medida Provisória nº518/2010 

 PL nº5870/2005 (Executivo) Medida Provisória nº518/2010 

Direitos do titular 

Direitos de acesso gratuito às 

informações, impugnação das 

informações, conhecer os principais 

elementos e critérios considerados para 

análise de risco 

Obter o cancelamento do cadastro, acesso 

gratuito às informações, solicitar impugnação 

das informações, conhecer os principais 

elementos e critérios considerados para 

análise de risco, solicitar a revisão de 

decisão realizada exclusivamente por   

meios automatizados; utilização dos dados 

de acordo com a finalidade.  

Uso de 

informações 

Abertura de cadastro deve ser precedida 

de comunicação  

Abertura de cadastro deve ser precedida de 

comunicação 

Dispensa consentimento, sendo 

possível a suspensão do uso de 

informações de adimplemento 

Exige consentimento informado  

Vedações ao uso 

de informações 

Veda uso de informações excessivas e 

sensíveis 

Veda uso de informações excessivas e 

sensíveis 

Não menciona  
Veda o uso de informação sobre serviço de 

telefonia móvel  

Prazos para uso 

de informações 

Máximo de 5 anos para informações de 

inadimplemento 

Não menciona 

Mínimo de 10 anos para informação de 

adimplemento (não menciona tempo 

máximo) 

Máximo de quinze anos para o 

armazenamento de informações sobre 

adimplemento 

Análise de risco de 

crédito  
Não há capítulo específico Não há capítulo específico 

 

A Medida Provisória – ou pelo menos sua idealização – já estava no forno há anos, como 

visto nas seções anteriores. Era uma carta na manga guardada para caso o debate no legislativo 

não avançasse. No fim, o debate avançou, mas não da maneira esperada pelo governo, que 

idealmente defendia a aprovação do substitutivo de Maurício Rands. No entanto, o PL de 

Tourinho seria aprovado mais rápido, já que não precisaria passar por mais uma casa legislativa. 

Assim, na iminência da aprovação de um projeto que não era considerado bom, a Medida 

Provisória foi apresentada a partir da interlocução entre os Ministérios da Justiça e o Ministério 

da Fazenda. Juliana Pereira, à época diretora do Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor (DPDC), narra essa história afirmando tratar-se de um trabalho “a quatro mãos”:     



78 

 

O ministério da Fazenda [...] O que posso falar com bastante tranquilidade é que isso 

foi feito a quatro mãos. Então a gente teve um momento em que a gente teve que 

deixar de lado, vamos dizer assim, as picuinhas, e pensar no objetivo maior que era 

trabalhar para que o cadastro positivo fosse um instrumento de democratização do 

crédito. [...] O argumento que sensibilizou para que a gente entendesse que havia um 

bem maior na construção era esse, de fazer com que o cadastro positivo fosse um 

instrumento de democratização do crédito para quem em tese não teria acesso. [...] 

Por outro lado, a negociação consumerista foi: vamos colocar aqui já algumas regras 

de privacidade e de consentimento informado.210     

Suas diferenças em relação à primeira versão do PL do governo devem-se tanto ao 

avanço dos debates no Congresso (o governo quis aproveitar de consensos já estabelecidos ao 

longo do processo), como ao início de maior influência da tradição europeia no tema da 

proteção de dados pessoais. A discussão sobre uma lei geral de proteção de dados começava a 

despontar, tendo o direito europeu como principal referência de elaboração211. Esse ponto fica 

evidente quando observados os novos direitos inseridos na lei: o direito de solicitar a revisão 

de decisão realizada exclusivamente por   meios automatizados e de exigir que a utilização dos 

dados ocorra de acordo com a finalidade com a qual foram coletados. Ambas são inovações da 

lei inclusive em comparação ao que já se havia estabelecido de consenso no Congresso.  

A influência do direito europeu aqui aparece mais concretamente pela primeira vez. A 

possibilidade de revisão de decisões automatizadas apareceu pela primeira vez na Diretiva 

Europeia nº 95/46/EC sobre proteção de dados, que entrou em vigor em 1995. A ideia seria de 

garantir ao cidadão que tivesse a possibilidade de contestar uma decisão feita por algoritmos, 

oferecendo algum nível de controle sobre inferências feitas a seu respeito. A Diretiva 

reconhecia que nenhum cidadão poderia ficar sujeito “a uma decisão que produza efeitos na sua 

esfera jurídica ou que a afete de modo significativo, tomada exclusivamente com base num 

tratamento automatizado de dados destinado a avaliar determinados aspectos da sua 

personalidade”.212 Assim, garantia que, mesmo que uma decisão fosse tomada por meios 

automatizados, ainda existiria a possibilidade de falar com um ser humano a respeito.213 Nesse 

 
210 PEREIRA, Juliana. Entrevista concedida a Bárbara Prado Simão. São Paulo: 26 de abril de 2022.  

211 DATA PRIVACY BRASIL. Op. Cit.  

212 Tradução oficial para o português da Diretiva 95/46/EC do Parlamento Europeu. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046. Acesso em 02/08/2020.  

213 O Working Party 29, grupo instituído pela Comissão Europeia para fornecer as diretrizes de aplicação do 

Regulamento, fez uma análise a respeito deste artigo. Ver: WP29 (ARTICLE 29 DATA PROTECTION 

WORKING PARTY). Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes 
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caso, reconheceu-se pela primeira vez em uma lei brasileira que decisões tomadas por máquinas 

podem errar – e, se errarem, deveria existir algum mecanismo de revisão feita por seres 

humanos.  

Outra das principais diferenças entre a primeira versão do PL do governo e a Medida 

Provisória referia-se à necessidade de consentimento: enquanto o PL anterior não o exigia, a 

MP editada em 2010 modificou essa regra, solicitando autorização prévia do consumidor antes 

da abertura do cadastro. Aqui, vê-se a influência mais forte exercida por organizações de defesa 

do consumidor, bem como pelo DPDC, vinculado ao Ministério da Justiça. Danilo Doneda, em 

entrevista, destacou essa atuação e o fato de que, comparada ao projeto de Tourinho, a Medida 

Provisória seria um avanço:    

Uma das últimas coisas do governo Lula na época foi vetar esses artigos. Mas ao 

mesmo tempo ele lançou uma MP que foi o estopim da Lei do Cadastro Positivo. [...] 

Isso tudo aconteceu com participação direta, tremenda, muito forte do DPDC. [...] 

Sem o DPDC, a gente teria uma situação completamente diferente hoje. É difícil falar 

“e se”, mas eu duvido que teria havido veto presidencial e a gente não teria nem Lei 

do Cadastro Positivo. E aí tem o seguinte né, a gente critica e conversa sobre a Lei do 

Cadastro Positivo, mas ela é muito mais interessante do que a situação que havia 

anteriormente, que era somente “pode registrar informação” e sem nenhuma garantia. 

Porque na época não tinha LGPD, não tinha nada, você teria só uma lei que permitiria 

usar a informação e boa sorte.214  

Por fim, chama atenção o fato de que a lei deixou de contar com um capítulo específico 

sobre análise de risco de crédito. O direito a ser informado sobre os principais “elementos e 

critérios” utilizados na análise de risco continuaram no texto da lei, mas na seção de direitos. 

Pode ter sido uma tentativa de integrar a atividade à lei como um todo, evitando-se a oposição 

entre o que seria “cadastro positivo” e “análise de risco”, porém, como veremos no próximo 

capítulo, isso não ocorreu na prática.  

De toda forma, a iniciativa do governo foi fortemente criticada quando passou em 

plenário, na Câmara e no Senado. Deputados e senadores do bloco da oposição ficaram 

descontentes com a edição da MP logo após o veto total do projeto aprovado pelas duas casas. 

Chamaram atenção para o que consideraram uma excessiva influência do Executivo na agenda 

 
of Regulation 2016/679. 2017. Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612053>. Acesso em 02/08/2020.  

214 DONEDA, Danilo. Entrevista concedida a Bárbara Prado Simão. São Paulo, 24 março 2022.  



80 

 

legislativa, afirmando por diversas vezes que o voto de aprovação se dava pelo conteúdo e sua 

importância, e não pela forma com que a medida foi proposta. Em uma das discussões em 

plenário, alguns senadores afirmam que não haveria urgência na aprovação do projeto, que 

votariam “simbolicamente” contra os requisitos constitucionais, mas a favor do mérito:  

Como é que justifica urgência e relevância? Está brincando com urgência e relevância, 

brincando porque vetou no ano passado e manda agora como urgente e relevante. 

Como é? Então são dois pesos e duas medidas? Veta em dezembro e manda agora 

como urgente e relevante? Isso é uma brincadeira com o Congresso Nacional, com o 

Senado da República. E o Senado vai votar e vai votar pacificamente ou vai 

protestar?
215

 

  Outro bloco de questionamentos, liderado por parlamentares do PSOL, afirmava que o 

projeto iria contra interesses dos cidadãos e que o crédito ficaria mais difícil de ser obtido por 

pessoas de baixa renda.216 Apesar das críticas, a Medida Provisória foi aprovada pelas duas 

casas legislativas, em maio de 2011.  

 

4. Sanção, vetos e regulamentação da Lei do Cadastro Positivo 

 A Lei do Cadastro Positivo foi sancionada em junho de 2011 pela presidente Dilma 

Rousseff, com vetos parciais. Foram ouvidos, de acordo com a mensagem presidencial, os 

Ministérios da Fazenda e da Justiça.  

Primeiro, foi vetado parágrafo que previa que a autorização de abertura do cadastro 

positivo dada a um gestor de banco de dados (no caso, o birô de crédito), valeria para todos217. 

De acordo om a mensagem presidencial, o parágrafo foi vetado por ser “contraditório com o 

art. 9º do próprio projeto, que possui norma mais protetiva à privacidade do cadastrado por 

exigir autorização expressa para o compartilhamento de informações entre os bancos de 

 
215 Senador José Agripino (DEM/RN), em discurso no plenário do Senado Federal. Ver: SENADO FEDERAL. 

Diário do Senado Federal de 19 de maio de 2011. Brasília: Senado Federal, 19 maio 2011.  

216 Conferir voto do Deputado Chico Alencar (PSOL/SP) em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ata da 104a 

Sessão, em 10 de maio de 2011. Brasília: Câmara dos Deputados, 10 maio 2011.  

217 § 3°, art. 4º “A autorização concedida a uma fonte ou a um gestor, ainda que para fornecimento de informações 

a banco de dados específico, aproveita a todos os bancos de dados, vedada a inclusão de cláusula que restrinja os 

bancos de dados que poderão ter acesso às informações." 
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dados".218 Segundo apurado pelo jornal Valor Econômico, o veto ao compartilhamento de 

informações também foi solicitado por empresas de avaliação de crédito, embora o motivo não 

tenha sido apontado.219  

Esse ponto é importante porque, na prática, poderia diminuir a concorrência entre os 

birôs – o que futuramente seria uma das principais justificativas levantadas para a revisão da 

lei. Uma vez que a autorização de abertura para cadastro valesse apenas para um gestor, os 

outros não poderiam também avaliar informações sobre aquele indivíduo, o que reteria o 

controle sobre os dados a apenas um birô de crédito. Isso geraria efeitos de rede220: quanto 

maior a quantidade de informações retidas por aquele birô, maior sua capacidade de realizar 

análises mais precisas. Em lógica parecida à de plataformas digitais ou redes sociais, o valor do 

serviço aumentaria conforme a quantidade de usuários cadastrados.  

Outro ponto vetado foi o dispositivo que previa a possibilidade de manutenção das 

informações do cadastro positivo em caso de obrigação creditícia em curso. A justificativa 

alegava que essa previsão impediria o cancelamento a qualquer tempo do cadastro positivo pelo 

cidadão. Por fim, foi vetado outro parágrafo que previa limitação do acesso gratuito do 

cadastrado às informações constantes na base de dados.221 Todos os vetos foram solicitados por 

organizações de defesa de consumidores, dentre elas o Idec222.  

 A regulamentação do Cadastro Positivo veio apenas no fim de 2012, por meio do 

Decreto 7829/2012 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.172/2012. As 

instituições financeiras afirmavam que dependeriam dessa regulamentação para iniciar o 

 
218 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Mensagem No 188, de 9 De Junho De 2011, Brasília: Casa Civil, 2011. 

219 LIMA, Flávia. Novo birô de crédito gera incômodo. Valor Econômico. 07/11/2016. Disponível em:  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/11/07/novo-biro-de-credito-gera-incomodo.ghtml. Acesso em 

08/05/2022 

220 “Em breve síntese, os efeitos de rede referem-se ao aumento de utilidade de uma plataforma conforme seu 

número de usuários aumenta. Em razão desses efeitos, a escolha do consumidor deixa de se basear exclusivamente 

em fatores tradicionais como qualidade e preço, considerando também o tamanho da rede e a possibilidade de 

conexão com outros usuários. Assim, a atratividade e o valor de uma determinada plataforma passam a ser 

diretamente proporcionais ao seu tamanho (quantidade de usuários). Diz-se que há um feedback positivo de 

demanda (demanda maior pela plataforma atrai ainda mais demanda” (RENZETTI, Bruno Polonio; BUENO, 

Carolina Destailleur G. B.; PAIXÃO, Raíssa Leite de Freitas, Mercados digitais: alguns conceitos, in: PEREIRA 

NETO, Caio Mário da Silva (Org.), Defesa da concorrência em plataformas digitais, São Paulo: FGV Direito 

SP, 2020.) 

221 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Mensagem de Veto no 188, de 9 De Junho De 2011. Brasília: Casa Civil, 

2011. 

222 AGÊNCIA BRASIL. Dilma Sanciona, com vetos, a lei que cria o cadastro positivo. O Globo. 10/06/2011. 

Disponível em:  https://oglobo.globo.com/economia/dilma-sanciona-com-vetos-lei-que-cria-cadastro-positivo-

2877550. Acesso em 08/05/2022 
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compartilhamento de dados com birôs, o que delongou um pouco mais o processo de 

consolidação do sistema no Brasil.  De acordo com o art. 3º do Decreto, o conjunto de dados 

financeiros e de pagamento seria composto por: (i) data da concessão do crédito, (ii) valor do 

crédito concedido, (iii) valores e vencimentos das prestações devidas, e (iv) valores pagos e 

datas de pagamento das prestações, mesmo que de maneira parcial223. Ademais, a resolução do 

CMN também indicou que o cliente poderia autorizar a abertura do cadastro tanto diretamente 

no birô de crédito como na instituição financeira em que possuísse conta bancária.  

Em suma, o panorama de uso das informações para avaliação de crédito tornou-se o 

seguinte:  

 

 

Figura 5 – Legislação aplicável aos bancos de dados de proteção ao crédito 

 

 A maneira como esse sistema de leis define o que são informações de adimplemento e 

inadimplemento, no entanto, é estanque e pouco condizente com a realidade concreta do 

mercado. Retorna-se a uma questão inicial: os limites entre o que são consideradas informações 

de adimplemento ou inadimplemento são pouco claros. Na prática, todas são informações de 

pagamento que podem ser interpretadas de uma maneira ou de outra. Por exemplo, uma pessoa 

 
223 BRASIL. Decreto n° 7.829 de 17 de outubro de 2012. Brasília: Casa Civil. 
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que tenha feito o pagamento de suas contas no último dia disponível de prazo poderia ser menos 

bem avaliada que outras que paguem com maior antecedência? O quanto a nota de uma pessoa 

que atrasa sua prestação em cinco dias pode variar em relação a uma pessoa que atrase o 

pagamento de uma conta por dez meses? A interpretação que se faz sobre os dados é o que 

conta para a nota final, e não os dados brutos em si.  

 Além disso, o foco da regulação no momento da implementação do cadastro foi dado 

principalmente às instituições financeiras, isto é, ao compartilhamento de informações advindas 

de bancos. O problema, nesse ponto, estaria no fato de que não apenas bancos seriam fontes de 

informações para as empresas de avaliação de crédito. De fato, eles seriam talvez as principais 

fontes, por concentrarem a maior quantidade de informações de pagamento. Porém, ainda 

haveria outros tipos de informações que não essas e que não foram consideradas pela regulação: 

informações de acesso à internet, informações publicadas em redes sociais, informações que 

poderiam ser obtidas por outros meios além da conta bancária de um indivíduo e que seriam, já 

naquele momento, fonte de insumo para a operação de birôs de crédito em suas avaliações.  

Aqui, vê-se o reflexo de uma questão de capacidades regulatórias: o Banco Central não 

teria capacidade para regular gestoras de bancos de dados, que não seriam consideradas 

instituições sujeitas à autorização do BCB. Tampouco poder-se-ia exigir isso da Secretaria 

Nacional de Consumidores (Senacon), que tem como principal atribuição o “planejamento, 

elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo”224, 

atuando mais como fiscalizadora das relações de consumo do que como órgão competente a 

elaborar regras e parâmetros a um mercado específico. Ao fim e a cabo, pode-se dizer que a Lei 

do Cadastro Positivo se limitou a instituir regras sobre o uso de informações de pagamento, 

mais do que um arranjo institucional apto à regulação de agências de avaliação de risco de 

crédito. O foco não estava no agente operando no mercado, e sim no uso que se faria de um de 

seus insumos (informações positivas de pagamento).  

 Duas questões, então, podem ser resumidas aqui: (i) a construção da Lei do Cadastro 

Positivo a partir de uma lógica binária, que opunha informações positivas à negativas quando, 

na prática, seriam consideradas em conjunto; (ii) o foco regulatório em instituições financeiras 

e no uso de informações de pagamento, ao invés de um olhar holístico sobre o agente que 

operava no mercado. As menções feitas à análise de risco de crédito ao longo do texto da Lei 

 
224 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que é Senacon. [s.d][s.l]. Disponível em:   

https://www.novo.justica.gov.br/seus-direitos-2/consumidor/o-que-e-senacon. Acesso em: 08/05/2022 
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do Cadastro Positivo não foram capazes de superar essas questões, que percorriam a maneira 

como estava estruturada. Isso, futuramente, teve reflexos sobre como ocorreria sua execução, 

gerando-se um embate no judiciário e, após, a própria revisão da lei no Congresso Nacional, 

temas que serão abordados no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO IV – RECONSTRUÇÃO: A LEI DO CADASTRO POSITIVO EM DEBATE  

 

PA: Levando em consideração o cadastro positivo, eu pergunto a preposta 

se a mesma tem conhecimento da necessidade de autorização por parte do 

consumidor para abertura do tal cadastro e, se sim, de que forma isso 

acontece?  

D2: O produto discutido é diverso do cadastro positivo, que entra em vigor 

agora em janeiro, e o Score não necessita de autorização. [...] 

J: O consumidor tem acesso ao cadastro?  

D2: Não é um banco de dados, o Score não é um banco de dados. 

J: O consumidor tem acesso aos dados do Score, ele diretamente?  

D2: Não existe um banco de dados. 

J: Como é que fica registrado o Score, o que é o Score?  

D: É uma ferramenta estatística. 

J: E esses estatísticos o consumidor tem acesso?  

D2: Não sei lhe informar.
225

 

 

Apesar da sanção da Lei do Cadastro Positivo, a lei não deixou de ser alvo de 

questionamentos. Logo após sua aprovação, o Ministério Público Federal anunciou que entraria 

com ação contrária à medida, por seus impactos à privacidade dos cidadãos.226 Poucos anos 

depois, a lei passou a ser questionada também por representantes de empresas e economistas. 

Após alguns anos de promulgação da lei, ela ainda não teria surtido seus efeitos esperados: 

segundo relatado, havia dificuldade para acesso, por parte dos birôs de crédito, às informações 

financeiras dos cadastrados.227  

Um dos principais pontos levantados, novamente, referia-se à necessidade de 

consentimento para ingresso no cadastro positivo. A crítica central por parte daqueles que 

defendiam a revisão do projeto consistia na baixa adesão ao cadastro diante da voluntariedade 

de escolha aos cidadãos.228 O consentimento prévio teria gerado entraves burocráticos à adesão 

 
225 Trecho de depoimento pessoal prestado pela preposta da requerida nos autos do Recurso Especial Repetitivo 
1419697/RS. fls 115.  

226 S/A. Para MPF, "Cadastro Positivo" é inconstitucional. Portal Migalhas. 28/05/2011. Disponível em 

https://www.migalhas.com.br/quentes/134348/para-mpf---cadastro-positivo--e-inconstitucional. Acesso em 

08/05/2022 

227 S/A. CMN regulamenta prestação de informações ao Cadastro Positivo. Revista Veja. 20/12/2012. Disponível 

em:  https://veja.abril.com.br/economia/cmn-regulamenta-prestacao-de-informacoes-ao-cadastro-positivo/ 

Acesso em 08/05/2022 

228 TAKAR, Téo, Bancos admitem que juro é alto e culpam medo de calote e custo trabalhista. UOL Economia. 

03/10/2017. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/10/03/febraban-mostra-por-que-

credito-e-caro-e-propoe-medidas-para-reduzir-taxas.htm. Acesso em 08/05/2022  
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no sistema e, por conta disso, os impactos econômicos da medida ainda não teriam surtido 

efeito.229  

O Superior Tribunal de Justiça também se tornou arena de debates sobre a questão. A 

análise de risco de crédito com base em informações sobre inadimplemento dos consumidores 

foi avaliada pelo tribunal, que definiu que não seria necessário consentimento para a atividade 

dessas empresas. O julgamento cria uma distinção entre a atividade de “pontuação de crédito” 

e o “cadastro positivo”. A primeira seria a metodologia empregada por empresas de avaliação 

de risco de crédito, enquanto o cadastro positivo seria o banco de dados sujeito às disposições 

da lei.  Dessa maneira, a decisão a pontuação de crédito seria algo à parte, considerada como 

uma metodologia e não um banco de dados, e, assim, com um regime jurídico também distinto. 

A este julgamento e suas implicações, será dedicada a próxima seção deste trabalho.    

 

1. O STJ e a natureza jurídica da pontuação de crédito  

O trecho que inicia este capítulo é extrato de uma das audiências de conciliação do caso 

que deu origem ao Recurso Especial Repetitivo 1419697/RS, julgado pelo Superior Tribunal 

de Justiça em 2014, que acabou se tornando precedente importante sobre a legalidade dos 

sistemas de scoring. A ação de origem, proposta por um consumidor, pedia indenização por 

danos morais contra o serviço SCPC Score, da Boa Vista. Alegava que, mesmo sem histórico 

de inadimplência, sua pontuação baixa no serviço o impedia de adquirir crédito para compras 

em diferentes locais de comércio, e que, quando buscava entender as razões da negativa ou de 

sua nota mais baixa, os critérios não eram explicados. Assim, argumentou que o serviço seria 

ilegal com base na Lei do Cadastro Positivo e no Art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.  

 Como se percebe a partir do trecho, a empresa afirmava que haveria duas coisas 

distintas: uma, o cadastro positivo, regulamentado pela lei nº 12.414/2011; outra, o score de 

crédito, sem regulamentação específica. Desde o início, foi essa a defesa da Boa Vista no caso: 

não haveria relação entre o serviço de score e o cadastro positivo – o score seria um produto 

distinto com a finalidade de oferecer dados estatísticos, com base em dados cadastrais e 

informações disponíveis publicamente. A empresa perdeu em primeira e segunda instância, 

 
229 ANBC et al, Esclarecimento Das Entidades Brasileiras De Comércio E Crédito Sobre O Cadastro Positivo. 
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então recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça, e foi nesse momento que o caso ganhou status 

de repercussão geral.  

 

1.1. Três pareceres  

 Quando a repercussão geral ficou decidida, o caso se tornou paradigmático. Afinal, a 

controvérsia a respeito do score já se instalava em outros juizados e tribunais ao redor do Brasil. 

De acordo com estimativas do Banco Central, haveria mais de 100 mil ações com pedidos de 

indenização por dano moral questionando os sistemas de classificação de crédito.230 Aquela 

seria a chance de resolução de uma controvérsia jurídica importante e de mudança de paradigma 

judicial, algo que era visado especialmente pelas empresas do setor financeiro.  

Ao STJ, a empresa recorrente Boa Vista apresentou três pareceres que sustentavam sua 

defesa: dos professores Abraham Laredo Sics e João Carlos Douat, do Instituto de Fianças da 

Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), do 

professor e antigo Ministro do STJ, Ruy Rosado de Aguiar Junior, e do professor Nelson Nery 

Junior – este último também contratado pela empresa Serasa Experian. A palavra de Nelson 

Nery, vale dizer, tinha relevância por sua carreira, já que foi um dos participantes do grupo de 

trabalho que elaborou a primeira minuta de Código de Defesa do Consumidor. 

Enquanto o parecer dos professores da EAESP-FGV reforçava os argumentos 

econômicos a favor do sistema do score, os pareceres de Ruy Rosado de Aguiar e Nelson Nery 

abordavam a perspectiva jurídica sobre o sistema. Em geral, afirmaram que (i) a pontuação de 

crédito seria um modelo estatístico e probabilístico; (ii) a análise seria feita sobre dados públicos 

ou dados cadastrais; (iii) o sistema não seria capaz de armazenar informações, apenas analisá-

los no momento da consulta; (iv) sendo assim, a informação (o score) não seria um dado pessoal 

e o sistema não poderia ser considerado um banco de dados ou um cadastro, não sendo 

submetido aos regimes jurídicos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Cadastro 

Positivo.  

Ao longo dos pareceres jurídicos, um ponto central da argumentação de ambos chama 

atenção: o fato de distinguirem “dados públicos” de “dados privados” ou “sigilosos”, 

 
230 BASILE, Juliano. BC vai ao STJ pela avaliação de crédito. Valor Econômico. 30/06/2014. Disponível em: 

https://valor.globo.com/financas/coluna/bc-vai-ao-stj-pela-avaliacao-de-credito.ghtml. Acesso em 10/04/2022.  
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concedendo, a esses últimos, menor grau de proteção. Conforme o parecer de Ruy Rosado de 

Aguiar, a pontuação seria composta por três tipos de informação:   

a) Os cadastros de elementos identificadores (nome, endereço, RG, CPF, filiação etc), 

que constam de bancos de dados públicos, muitos deles concedidos pelo Estado ao 

cidadão, como o CPF. São os também chamados “dado sócio-demográficos”. “Esses 

elementos não são protegidos”  

b) Os dados da inadimplência, cujo registro, se não for proveniente de fonte pública, 

depende de notificação ao titular constantes de bancos de dados mantidos por 

entidades instituídas para essa finalidade, como a Serasa. 

c) Os dados com informações de adimplemento, nos termos da Lei 12.414/2011, cujo 

registro depende de autorização do titular.  

 Esses dados – ou porque são públicos, ou notificados ou autorizados – podem 

alimentar um banco de dados. Ali registrados, os (1) dados de adimplemento servem 

à “formação do histórico de crédito”, conforme dispõe a Lei 12.414/2011, submetidos 

à “análise de risco” (Art. 5º, IV). Para a mesma finalidade, podem ser usados os (2) 

dados cadastrais, constantes de registros públicos, como os de identificação; 

igualmente (3) os dados de inadimplência fornecidos por órgãos públicos, como 

cartórios de protesto, ofício de registro de imóveis ou cartório de distribuição judicial. 

Estes dois últimos são informações de acesso público e nada impede que sejam 

consideradas para a conformação do histórico de crédito do seu titular. 231 

 Ao dizer que dados cadastrais “não são protegidos”, Ruy Rosado se ampara em outro 

parecer, escrito por Tercio Sampaio Ferraz Junior na década de 1990. Em breve resumo, Ferraz 

Junior defendeu que dados cadastrais não seriam objeto de proteção constitucional a partir da 

inviolabilidade do “sigilo das comunicações”, prevista no art. 5º, XII da Constituição Federal232. 

Como afirmou o autor:  

Pelo sentido inexoravelmente comunicacional da convivência, a vida privada compõe, 

porém, um conjunto de situações que, usualmente, são informadas sem 

constrangimento. São dados que, embora privativos - como o nome, endereço, 

profissão, idade, estado civil, filiação, número de registro público oficial etc. -, 

condicionam o próprio intercâmbio humano em sociedade, pois constituem elementos 

 
231 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Parecer apresentado a pedido de Serasa S.A e Boa Vista S.A. Autos do 
Recurso Especial Repetitivo 1419697/RS. Superior Tribunal de Justiça. p . 497 

232 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 

do Estado, Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 88, n. 0, p. 439, 1993, p. 443. 
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de identificação que tornam a comunicação possível, corrente e segura. Por isso, a 

proteção desses dados em si, pelo sigilo, não faz sentido. 

 Ruy Rosado, a partir dessa interpretação, defendeu que, embora o uso de dados de 

adimplemento estivesse regulamentado sob a égide da Lei do Cadastro Positivo, que exigia 

consentimento para utilização, o uso de dados de inadimplemento ou de dados cadastrais não 

dependeria dessa mesma autorização. O primeiro caso já estaria regulamentado pelo art. 43 do 

Código de Defesa do Consumidor, que apenas exigiria notificação do consumidor. Quanto aos 

dados cadastrais, o uso estaria amparado pela interpretação de que, se não haveria violação ao 

sigilo de dados, não haveria óbice a utilizá-los.   

Nelson Nery, apoiando-se na mesma linha de raciocínio, fez a construção de que o score 

não seria um dado pessoal por não ser ele exatamente pertencente a um indivíduo, mas a 

“geração de um resultado estatístico atribuído a um grupo de pessoas ao qual o consultado foi 

inserido, produzido a partir de tratamento probabilístico de dados objetivos e públicos coletados 

no mercado”233 (grifos do autor). De acordo com Nery, não haveria um aspecto de singularidade 

que justificaria considerar a pontuação de crédito como um dado pessoal, sendo um índice 

probabilístico sobre um grupo (e uma faixa de risco) ao qual o indivíduo pertenceria.234 Isto é, 

não seria algo, sob sua percepção, individualizável.  

Outro ponto destacado pelo autor foi a fluidez da pontuação. O índice seria produzido a 

partir de informações variáveis no tempo, o que significaria que resultados diferentes poderiam 

aparecer para um mesmo indivíduo caso a consulta ao seu score ocorresse em momentos 

também distintos. Disso, decorreria a interpretação de que o serviço de score não geraria 

armazenamento de dados por parte da empresa, já que a qualquer instante a pontuação poderia 

ser alterada.235 Nesse sentido, não sendo um dado pessoal e não consistindo em armazenamento 

de informações, o sistema não poderia ser considerado um “banco de dados”, na acepção que o 

CDC e a LCP dariam ao termo – e, portanto, estaria excluído da aplicação de ambas as leis.  

Por fim, o autor ainda defendeu a ausência de nexo de causalidade entre a existência do 

score e eventual dano moral sofrido pelo consumidor. De acordo com Nery, o score poderia ser 

apenas um dos elementos utilizados para a análise de crédito, mas não seria o único, nem 

 
233 NERY, Nelson. Parecer apresentado a pedido de Serasa S.A e Boa Vista S.A. Autos do Recurso Especial 
Repetitivo 1419697/RS. Superior Tribunal de Justiça. p. 556 

234 Ibid. p 557 

235 Ibid., p. 562 
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vinculativo. A decisão sobre a concessão ou não do crédito ainda recairia sobre a empresa 

consulente, que de fato possui relação com o consumidor. A empresa de análise de crédito 

apenas estaria fazendo uma avaliação estatística, que não deveria incidir como 

responsabilização.236  

 

1.2. Uma audiência pública 

 Os pareceres de Ruy Rosado  de Aguiar e de Nelson Nery influenciaram sobremaneira 

os debates que vieram a seguir. Ambos foram frequentemente citados, ao longo das 

manifestações no caso, pelas demais empresas (ou associações de empresas) que também 

produziam serviços de score. Várias delas entraram com pedidos de ingresso na ação como 

Amicus Curiae: foi o caso da SPC Brasil, da Federação Nacional dos Bancos (Febraban), da 

Serasa Experian e do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV). A argumentação de 

todas as empresas seguiu a mesma linha adotada pela Boa Vista e pelos pareceres: a pontuação 

de crédito não seria um banco de dados ou cadastro positivo.  

Além de empresas, o Banco Central também atuou como Amicus Curiae na ação. 

Reforçou a importância econômica da pontuação de crédito para o acesso a crédito e o setor 

financeiro no Brasil e o argumento de que o “Serviços de escore de crédito não são bancos de 

dados, não reúnem informações; apenas avaliam a informação preexistente em fontes de dados 

disponíveis, como registros públicos, serviços de proteção ao crédito, declarações do 

interessado”.237  

Algo que chama atenção é a ausência de amicus propostos por organizações da 

sociedade civil. A única organização a propor amicus – recusada por critérios de 

tempestividade, de acordo com o relator da ação – foi o Instituto de Defesa do Consumidor 

Bancário (IBDConB).  

 Dada a quantidade de interessados na discussão, o Ministro relator convocou audiência 

pública para discutir a “natureza dos sistemas de scoring e a possibilidade de violação a 

princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor capaz de gerar indenização por dano 

 
236 Ibid., p. 581  

237 BANCO CENTRAL. Memoriais apresentados em virtude de audiência pública para discussão dos sistemas de 

scoring. Autos do Recurso Especial Repetitivo 1419697/RS. Superior Tribunal de Justiça  
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moral”238. Foi a primeira audiência pública da história do STJ, ocorrida em 25 de agosto de 

2014. Participaram um total de 21 entidades, distribuídas ao longo do dia conforme seus 

respectivos posicionamentos. A lista abaixo indica todas as organizações participantes no 

momento da audiência:   

Tabela 3 - Lista de participantes da audiência pública 

Organização Posicionamento  

Boa Vista Serviços S/A A favor 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do 

Mato Grosso do Sul 
Contra 

Confederação Brasileira de Aposentados, 

Pensionistas e Idosos – COBAP 
Contra 

IV - Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, Dr. Leonardo 

Roscoe Bessa 

A favor 

Instituto Brasileiro de Política e Direito do 

Consumidor (BRASILCON) representado por 

Bruno Miragem 

A favor 

SPC/SC A favor 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – 

CNDL 
A favor 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do 

Distrito Federal 
Contra 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre - 

CDL/RS 
A favor 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

Bancário – IBDConb 
Contra 

Associação Nacional de Informação e Defesa do 

Consumidor – ANDICON 
Contra 

Dr. Fabiano Garcia Severgini A favor 

Associação PROCOPAR Contra 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Sul 
Contra 

Banco Central do Brasil A favor 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Contra 

Serasa Experian A favor 

PROTESTE Associação de Consumidores Contra 

 
238 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Autos do Recurso Especial Repetitivo 1419697/RS. p. 1027 
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Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN A favor 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 

IDEC 
Contra 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência de República - SMPE/PR 
A favor 

 

 Dentre as entidades, muitas afirmaram que não eram exatamente contra ou a favor da 

legalidade em si do sistema, mas tinham questões quanto à maneira como ele operava. Isto é, 

eram a favor de que ele estivesse de acordo com regras e orientações específicas, de modo que 

fosse respeitado o direito à transparência e à informação do consumidor. Foi o caso do Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), representado na audiência por 

Bruno Miragem, que participou enquanto favorável ao credit scoring:   

Nesse particular, inclusive, permito-me registrar para efeitos públicos que houve até 

uma certa, e via o colega Leonardo Bessa, hoje pela manhã, referindo isso, houve uma 

certa espécie daqueles, inclusive, que conhecem as posições históricas do Brasilcon 

ou mesmo posições doutrinárias que o Brasilcon produziu, quando foram verificar a 

ata desta sessão e indicados estavam eu e Leonardo [...] como favoráveis ao Credit 

Scoring [...]. Mas na verdade, a audiência, tal qual transcorreu até aqui, permite-nos 

ver com clareza: a rigor, a rigor, não vi até agora, e penso, não verei ninguém contrário 

ao Credit Scoring. [...] O ponto, entretanto, me parece fundamental é justamente, ao 

discutirmos a natureza do Credit Scoring, ele só tem dois aspectos, ou só tem duas 

formas de se enxergar: ou é um banco de dados, e sendo um banco de dados é o banco 

de dados do art. 43, ele não se exclui, porque não há exceção na regra; ou é um banco 

de dados sobre informações de crédito, aí o art. 43 soma-se à Lei n. 12.414/2011 nas 

suas exigências.239 

Como a fala de Miragem revela, a discussão foi centrada principalmente na definição 

do CDC de “bancos de dados” e na Lei do Cadastro Positivo, voltando-se a qual seria a natureza 

jurídica da pontuação de crédito: se seria um dado pessoal, se haveria armazenamento de dados, 

ou se seria uma ferramenta de avaliação que escaparia a essas classificações.  

 Os termos do debate jurídico são significativos sobre o momento em que ocorreu. 

Naquela época a discussão sobre uma lei geral de proteção de dados a nível nacional apenas 

começava a despontar: em 2010, o Ministério da Justiça, no âmbito do DPDC e da Secretaria 

de Assuntos Legislativos (SAL/MJ), iniciou consulta pública com o intuito de avançar na 

 
239 MIRAGEM, Bruno. Notas taquigráficas da audiência pública realizada para discussão do Sistema Scoring 

Segunda Seção: Superior Tribunal de Justiça. 25/08/2014. P. 76-77.  
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formulação de um anteprojeto de lei sobre proteção de dados. Disposições sobre proteção de 

dados também já haviam sido incluídas no Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. De toda 

forma, essa era ainda uma discussão recente e que envolvia, principalmente, um nicho de 

organizações de direitos digitais, o Ministério da Justiça e empresas de tecnologia.  

Como consequência, enquanto argumentos relacionados à defesa do consumidor foram 

fortemente mobilizados na audiência, outros relacionados à “proteção de dados” ou mesmo ao 

direito à privacidade apareceram pouco. O termo “privacidade” foi mencionado apenas por 

quatro expositores: Leonardo Roscoe Bessa, promotor de justiça que já havia publicado livro 

analisando a Lei do Cadastro Positivo240, José Levi do Amaral, IBDConB e Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro. Uma única menção foi feita a “proteção de dados” enquanto matéria, por 

Leonardo Bessa. Apenas o representante da OAB/DF fez menção ao Marco Civil da Internet, 

que, no art. 7º, VII, afirma que informações na internet deveriam ser coletadas com 

consentimento. Nenhuma menção foi feita a termos como “algoritmos”, “decisões 

automatizadas”, “perfilamento” ou “inteligência artificial”, que hoje são expressões frequentes 

nesse debate.  

 

1.3. A decisão 

 Na decisão do ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, prevaleceu a interpretação 

de que a pontuação de crédito seria uma metodologia, afastando-se das definições de “banco de 

dados” previstas nas legislações em debate. Isso não significaria, porém, uma ausência absoluta 

de critérios ou limitações à prática:   

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”. Constitui, em síntese, uma fórmula 

matemática ou uma ferramenta estatística para avaliação do risco de concessão do 

crédito. [...] 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. 12.414/2011.241 

 
240 BESSA, Leonardo Roscoe, Cadastro Positivo, Edição: 1aa. São Paulo, SP, Brasil: Revista dos Tribunais, 2011. 

241 Voto do relator, p. 20  
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 Na decisão, diante das reclamações a respeito da opacidade do sistema, o Ministro 

estabeleceu critérios para que a pontuação de crédito pudesse funcionar dentro da legalidade. 

Embora a atividade não fosse diretamente regulamentada nem pelo CDC e nem pela LCP, 

deveria atentar-se aos seus princípios e aos deveres de transparência e boa-fé na prestação de 

informações. Assim, afirma que “no caso específico 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 nº 12.414/2011”.  

Dois aspectos foram ainda destacados pelo relator: (i) o fato de que a metodologia em 

si do cálculo para avaliação de risco consistiria em segredo da atividade empresarial, portanto 

isenta de divulgação, e (ii) o fato de que, sendo um modelo estatístico que só utilizaria 

informações cadastrais e negativas, não seria necessário prévio consentimento do consumidor 

para seu funcionamento. As vedações previstas na Lei do Cadastro Positivo, por outro lado, 

permaneceriam: não poderiam ser utilizadas informações sensíveis ou excessivas para a 

formação do score. Por fim, quanto à responsabilidade civil, Paulo de Tarso Sanseverino 

afirmou que seria objetiva e solidária do fornecedor do serviço de credit scoring, da fonte de 

dados e do consulente.  

 

2. Novos-velhos projetos em discussão   

O caso do STJ revela como a redação final da Lei do Cadastro Positivo gerou 

insatisfações (ou insuficiências). O caso evidenciou um problema deixado pela legislação – o 

fato de que ela não olhou para a atividade econômica como um todo, mas para o uso de uma 

categoria específica de dados – informações positivas de pagamento. Fora desse escopo, e aptas 

a serem utilizadas a qualquer momento, ficaram as “informações negativas” e cadastrais de 

consumidores.  

De outro lado, havia descontentamento de empresas de avaliação de crédito com 

entraves burocráticos ao compartilhamento de informações de pagamento, especialmente em 

razão de entraves práticos para que bancos compartilhassem essas informações.  Após três anos 

da promulgação da lei, o “cadastro positivo” ainda não parecia ter sido verdadeiramente 

implementado, já que o compartilhamento de informações financeiras não ocorria como 

esperado.  
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Empresas de avaliação de crédito queriam acesso à maior quantidade de dados possível 

para alimentar suas análises, porém a questão do consentimento colocava restrições. Não 

poderiam obter facilmente informações de operações bancárias ou de lojas do varejo, por 

exemplo, a não ser que o consumidor estivesse ativamente procurando crédito e autorizasse 

expressamente, em sua instituição financeira, a utilização e compartilhamento dessas 

informações entre empresas. Esse entrave não seria interessante à atividade dessas empresas 

como um todo, já que quanto mais informações obtidas de toda a população, mais precisas 

poderiam ser as análises de pessoas dentro dessa mesma população. Como visto no capítulo 

anterior242, elas se beneficiariam do efeito de rede no mercado.  

 

2.1. A criação da Gestora de Informação e Crédito (GIC)  

Bancos, que anteriormente atuavam principalmente como fontes de informações, 

começaram também a entrar no mercado da avaliação de crédito. Em 2016, cinco dos maiores 

bancos em operação no Brasil fundaram uma joint venture chamada Gestora de Informação de 

Crédito (GIC),243 que atuaria com o cadastro positivo/pontuação de crédito.244 Formado entre 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander, o empreendimento 

levantou preocupações concorrenciais. A integração de dados entre todos os bancos poderia 

gerar uma vantagem competitiva exacerbada a eles no mercado, com possibilidade de criação 

de dificuldades para acesso a essas informações por parte de outras empresas do ramo.245 

Segundo relatado, já haveria “pouca disposição” de bancos em dividir informações de seus 

clientes.246  

 
242 Ver: Capítulo III - 4. Sanção, vetos e regulamentação da Lei do Cadastro Positivo, p. 76 

243 A GIC passaria a se chamar Quod em 2018.  

244 S/A. Maiores bancos do Brasil criarão gestora de risco para fomentar crédito. G1 Economia. 21/01/2016. 

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/maiores-bancos-do-brasil-criarao-gestora-de-

risco-para-fomentar-credito.html. Acesso em: 08/05/2022 

245 MARTINES, Fernando. Empresas de restrição ao crédito querem que Cade imponha limites para 
concorrente. Consultor Jurídico. 09/11/2016. Disponível em:  

 https://www.conjur.com.br/2016-nov-09/empresas-restricao-credito-limites-concorrente. Acesso em: 08/05/2022 

246 LIMA, Flavia. Novo birô de crédito gera incômodo. Valor Econômico. 07/11/2016.  
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A operação foi aprovada com restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade).247 Em Acordo em Controle de Concentrações (ACC), definiram que a GIC 

deveria ter um compromisso geral de não-discriminação para o compartilhamento de dados, 

comprometendo-se a garantir que todos os birôs de crédito recebessem as informações de 

maneira não discriminatória, simultânea e indistintamente.248 Ainda, deveriam manter medidas 

de governança corporativa que preservassem a independência entre a GIC e as instituições 

financeiras requerentes,249 não compartilhando estruturas de forma que a GIC pudesse receber 

condições de contratação e custos mais vantajosas que as de demais birôs.250  Por fim, além das 

questões estruturais, também foi definida meta em relação ao cadastro positivo, com 

compromisso de que o total de adesões ao cadastro deveria atingir níveis pré-determinados.251 

De acordo com o Conselho, a entrada da GIC como player no mercado da avaliação de crédito 

poderia alavancar a utilização do cadastro positivo, já que as instituições financeiras teriam 

maiores incentivos para estimular a adesão ao cadastro entre seus clientes.252  

É possível, com a aprovação da operação, que se tenha criado um ambiente ainda mais 

propício a bancos apoiarem a reforma da lei do cadastro positivo, já que não apenas teriam 

entrado ativamente nesse mercado, como também dependeriam da adesão de um maior 

conjunto de pessoas no cadastro para que pudessem seguir os compromissos do acordo com o 

Cade.  

 

2.2. O Novo PL do Cadastro Positivo  

Ao interesse das instituições financeiras no desenvolvimento desse novo mercado, 

somou-se nova preocupação do governo brasileiro e do Banco Central com o ambiente do 

 
247 MARCHESINI. Lucas. Cade aprova com reservas união de bancos para criar bureau de crédito. Valor 

Econômico. 09/11/2016. Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/11/09/cade-aprova-com-

reservas-uniao-de-bancos-para-criar-bureau-de-credito.ghtml. Acesso em: 08/05/2022.  

248 CONSELHO ADMIISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Ato de concentração nº 08700.002792/2016-

47. Voto do conselheiro relator Paulo Burnier da Silva. Brasília: 09/11/2016. Compromisso II. 2 de Acordo em 

Controle de Concentrações.  

249 Ibid. Compromisso II.4 de Acordo em Controle de Concentrações.  

250 Ibid. Compromisso II.6 de Acordo em Controle de Concentrações. 

251 Ibid. Compromisso II.9 de Acordo em Controle de Concentrações. 

252 Ibid.  
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crédito no Brasil, decorrente da crise política e econômica após 2014 e de tentativas pouco 

frutíferas de diminuir o spread bancário no país.  

Em 2016, após o impeachment da presidenta Dilma Roussef, um novo pacote de 

medidas econômicas foi anunciado pelo governo Temer.253 Dentre elas, muitas eram 

reaproveitadas ou descritas como aperfeiçoamento de medidas elencadas em momentos 

anteriores, como o próprio cadastro positivo.254 A reforma da Lei do Cadastro Positivo para 

“revitalizá-la” tornou-se parte da agenda BC + de reformas propostas pelo Banco Central, 

divulgada em dezembro de 2016.  

Cadastro Positivo – Projeto de democratização da informação no SFN. O cadastro 

positivo é um instrumento importante de competição. O texto em discussão no 

Congresso promove a revitalização do cadastro positivo e visa facilitar o acesso à 

informação por parte dos bancos pequenos e médios, fomentando a competição no 

mercado de crédito; 

Em 2017, o Senador Dalirio Beber (PSDB/SC) propôs o Projeto de Lei do Senado 

212/2017, que visava à alteração na LCP. Na justificativa de apresentação, o senador afirmou 

que certos elementos da Lei do Cadastro Positivo criariam insegurança jurídica aos operadores 

do sistema. Ainda, reforçou o argumento da baixa adesão ao cadastro em decorrência de excesso 

de burocracia.255  

O projeto tinha seu conteúdo dividido originalmente em três artigos. O primeiro 

modificava a Lei do Sigilo Bancário (Lei Complementar nº 105, de 2011), incluindo permissão 

expressa ao compartilhamento de dados para formação e consulta em bancos de informações 

sobre adimplemento e histórico de crédito. O segundo modificava a regra para inclusão no 

cadastro positivo: o consentimento prévio de consumidores estaria dispensado, podendo ser 

solicitada a exclusão posterior do cadastro. E, por fim, o terceiro modificava o regime de 

 
253 S/A, Governo anuncia medidas para aumentar a produtividade, simplificar negócios e facilitar o crédito. 

Ministério da Economia: Notícias. Publicado em 15/12/2016. Disponível em: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2016/dezembro/governo-anuncia-medidas-para-

aumentar-a-produtividade-simplificar-negocios-e-facilitar-o-credito. Acesso em 30/05/2022 

254 KUPFER, José Paulo. Velha Novidade. O Estado de S. Paulo. 17/02/2017. Disponível em:  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,velha-novidade,70001664475 Acesso em 30/05/2022 

255 SENADO FEDERAL. Projeto De Lei Do Senado Nº, De 2017 - Complementar, 28 jun. 2017. Disponível 

em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5373110&ts=1593911138710&disposition 

=inline>. Acesso em: 25 fev. 2021 
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responsabilidade civil entre as empresas (banco de dados, fonte e consulente), que deixariam 

de ser solidariamente responsáveis por eventuais danos materiais e morais aos cadastrados.  

 

3. No caminho, a Lei Geral de Proteção de Dados  

 Logo, o projeto começou a receber críticas de organizações de defesa do consumidor 

por conta de seus impactos à privacidade dos cidadãos.256 A tramitação concomitante do projeto 

de Lei Geral de Proteção de Dados naquele período corroborou para grande parte das críticas: 

afirmava-se que o projeto iria contra princípios da lei, bem como argumentava-se a necessidade 

de se aprovar primeiro o marco normativo da LGPD antes da lei do cadastro positivo.257 O 

próprio governo demonstrou preocupação com o avanço da LGPD no Congresso, temendo que 

sua aprovação impactasse a revisão do cadastro positivo.258 

Naquele momento, o projeto de LGPD tramitava no congresso sob o nº 4060/2012 e 

havia comissão especial instituída para sua apreciação, sob relatoria do deputado Orlando Silva 

(PCdoB/SP).259 O principal projeto em discussão, vale lembrar, havia sido apresentado pelo 

governo em maio de 2016, sendo um dos últimos atos da presidente Dilma Rousseff ainda em 

exercício. O texto apresentado foi resultante de processo de consulta pública online, liderado 

pela Senacon/MJ, em plataforma na qual participaram diferentes empresas, organizações da 

sociedade civil e pessoas interessadas no assunto.260 Danilo Doneda mencionou esse processo 

durante entrevista, dando destaque à influência do cadastro positivo para que a discussão fosse 

impulsionada no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor:  

 
256 Ver: S/A. Entidades entregam manifesto para frear nova Lei do Cadastro Positivo e avaliar riscos ao 

consumidor. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 17/10/2017. Disponível em: 

<https://idec.org.br/release/entidades-entregam-manifesto-para-frear-nova-lei-do-cadastro-positivo-e-avaliar-

riscos-ao>.  Acesso em: 25 fev. 2021.  

257 ZANATTA, Rafael A F; LIPORACE, Teresa, Opinião: O que há de errado com o novo cadastro? 

258 S/A, Fazenda e BC tentam blindar cadastro positivo. 

259 A lista completa de membros da Comissão Especial pode ser obtida no site da Câmara dos Deputados. Cf.: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-

4060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais Membros da comissão, no site da Câmara 

260 A organização de pesquisa InternetLab fez levantamento de contribuições ao texto do anteprojeto ao longo da 

consulta Pública. Cf.: INTERNETLAB. O que está em jogo no debate sobre dados pessoais no Brasil? 

InternetLab: São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.internetlab.org.br/wp-

content/uploads/2016/05/reporta_apl_dados_pessoais_final.pdf. Acesso em 30/05/2022.  
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A LGPD começou a se desenhar no ano de 2010, no DPDC. Foi a percepção da época 

de que a defesa do consumidor não tinha que resolver o problema dos dados pessoais. 

[...] Então veio a ideia de, a partir dos meios que se tinha, incentivar um debate de 

uma lei autônoma de proteção de dados. Que nasceu dessa discussão. A LGPD 

brasileira nasceu da costela da discussão do cadastro positivo. [...] Acho que se não 

fosse o cadastro positivo não teria havido essa sensibilidade do SNDC e 

principalmente do DPDC para incubar a LGPD.261  

A proposta seguia, principalmente, a orientação europeia sobre proteção de dados, 

buscando uma norma geral e aplicável a diversos setores da economia. Criaria, assim, uma nova 

estrutura regulatória, com uma autoridade – à semelhança de uma agência reguladora – que 

seria responsável pelo monitoramento e fiscalização da lei. Sua principal referência foi a 

Diretiva nº 95/46/EC da União Europeia, e posterirormente o GDPR. Assim, tinha uma origem 

distinta daquela do Cadastro positivo, que se inspirou principalmente em legislações norte-

americanas. A principal diferença nesse ponto estaria em uma questão de abrangência: nos 

EUA, leis sobre proteção de dados são restritas a setores específicos e ao poder público. 

Tampouco há órgão regulador exclusivo para o assunto: toda a regulamentação e fiscalização 

fica a cargo da Federal Trade Commission (FTC). Conforme as classificações propostas por 

Newman262, a regulação europeia seria abrangente, enquanto a norte-americana seria limitada.  

 

3.1. A tramitação concomitante de duas leis 

Quando apresentado, o projeto de LGPD foi encaminhado com mensagem de solicitação 

de urgência pelo Poder Executivo. Porém, a mudança na orientação do governo a partir do 

impeachment certamente teve efeitos, também, sobre quais seriam as prioridades de pauta nas 

casas legislativas, acordadas com os presidentes da Câmara e do Senado. Enquanto o 

requerimento de urgência para apreciação da LGPD foi derrubado, o projeto de nova Lei do 

Cadastro Positivo passou a tramitar rapidamente pelas casas legislativas, mesmo que tenha sido 

proposto depois da LGPD, em 2017. Apresentado sob regime de urgência, demorou poucos 

 
261  DONEDA, Danilo. Entrevista concedida a Bárbara Prado Simão. São Paulo, 24 março 2022.  

262 Ver Introdução - 3. O fio condutor da pesquisa 
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meses até que o projeto de LCP fosse aprovado pelo Senado, sem modificações substanciais ao 

texto.263   

Quando enviado à Câmara, em novembro de 2017, foi criada comissão especial para 

avaliação do projeto, sendo a relatoria designada ao Deputado Walter Ihoshi.  No relatório em 

que apresenta substitutivo à matéria, Ihoshi afirmou que realizou reuniões com organizações de 

defesa do consumidor e equipes do Ministério da Fazenda e do Banco Central, acatando 

sugestões de modificação do projeto.  

O regime de responsabilidade civil voltou a ser solidário entre as diferentes empresas. 

Além disso, outras especificações foram inseridas no projeto, como a vedação de utilização de 

informações de pessoas que não tenham relação de parentesco de 1º grau com o cadastrado264 

e a vedação à utilização de informações sobre o exercício regular de direitos265. A primeira teria 

o intuito de evitar a utilização de informações de parentesco familiar, enquanto a segunda 

evitaria que uma pessoa fosse prejudicada apenas por verificar sua nota de crédito. Ademais, o 

consentimento ainda seria necessário para a disponibilização do histórico de informações do 

cadastrado para a empresa consulente.  

Em discurso pela aprovação do projeto na Câmara, Ihoshi defendeu a aprovação da nova 

lei em virtude da baixa adesão ao cadastro até aquele momento, reforçando os efeitos positivos 

à concorrência: 

Os pequenos operadores poderão participar do sistema, colaborando com a 

democratização do crédito. Ou seja, nós, que temos um sistema altamente 

concentrado, poderemos, através da implantação do cadastro positivo, fazer com que 

essas pequenas financeiras, essas fintechs, possam participar e ofertar crédito para 

aqueles bons pagadores. Os bons pagadores terão um score, terão uma pontuação, e, 

através dessa pontuação, terão acesso a juros mais baixos e a crédito mais barato. [...] 

Hoje nós temos apenas 6 milhões de pessoas cadastradas. É um cadastro que não 

pegou. O nosso projeto vai incluir provavelmente mais de 100 milhões de novos 

 
263 No Senado, o projeto passou pela relatoria do Senador Armando Monteiro (PTB/PE), que apresentou emenda 

substitutiva à proposta. Na emenda, o senador ampliou o escopo de algumas modificações, como prazos de resposta 

a demandas de cadastrados. O cerne da proposta, no entanto, permaneceu o mesmo. 

264 Birôs de crédito podem, com isso, utilizar informações sobre pais ou filhos do cadastrado para composição da 

nota de crédito.  

265 Essa proibição visa a coibir a possibilidade de diminuição da nota de um cidadão por conta de um pedido de 

acesso aos dados ou de avaliação da pontuação de crédito.  
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consumidores, que irão optar por ficar. Aqueles que não desejam ficar poderão sair 

nos primeiros 30 dias, ou poderão sair a qualquer momento.266 

O projeto entrou na pauta de votação da Câmara em abril de 2017. Apesar do acordo 

entre líderes do governo na Câmara e o presidente da casa legislativa à época, Rodrigo Maia 

(DEM/RJ), o projeto de Lei do Cadastro Positivo encontrou entraves na oposição. 

Requerimento da Deputada Maria do Rosário (PT/RS) solicitou a retirada de pauta do projeto, 

sendo apoiada por parlamentares do PSB, REDE, PCdoB, PDT e PSOL.267 Outros 

requerimentos solicitando retirada de pauta foram apresentados na sequência e, a partir disso, a 

oposição entrou em obstrução para votação. Maia chegou a afirmar que havia conversado com 

o presidente Temer e que ele havia se comprometido a vetar o texto caso o Senado mudasse a 

versão aprovada pela Câmara dos Deputados:  

O SR. PRESIDENTE - Srs. Deputados, com base no que eu combinei, já falei com o 

Presidente Michel Temer. Ele me pediu para ele mesmo falar com o Senador Romero 

Jucá. O Senado vai trabalhar pelo nosso texto, mas, se ocorrer qualquer problema, há 

o compromisso do Presidente de vetar o texto, se ele não chegar ao Gabinete da 

Presidência conforme o acordo feito no plenário da Câmara dos Deputados, conforme 

combinado.268 

O deputado Orlando Silva, enquanto relator do projeto de proteção de dados sociais e 

líder do PCdoB na Câmara, manteve firme a posição de obstruir a votação do projeto:  

Não adianta ficar no impasse entre governo e oposição. Ou pactuamos uma pauta que 

possa ser aprovada por todos, ou será mais uma semana improdutiva no Plenário. [...] 

Não temos acordo para priorizar o cadastro positivo, é um assunto complexo e existe 

o risco de dados pessoais ficarem expostos.269  

 
266 IHOSHI, Walter. Discurso em Sessão Deliberativa no Plenário da Câmara dos Deputados. Sessão 

Deliberativa Extraordinária - 11/04/2018. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/51112?a=72329&t=1523481402920&trechosOrador=walter. 

Acesso em 30/05/2022. 

267 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Notas Taquigráficas Da 4ª sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. 

Sessão Deliberativa Extraordinária - 18/04/2018. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018.  

268 MAIA, Rodrigo. Discurso em Sessão Deliberativa no Plenário da Câmara dos Deputados. Sessão 

Deliberativa Extraordinária - 18/04/2018. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/51207. Acesso em 30/05/2022.   

269 S/A. Líder do PCdoB diz que oposição aceita votar MPs, mas é contra o cadastro impositivo. Agência 

Câmara de Notícias. 24/04/2018. Disponível em:  https://www.camara.leg.br/noticias/536547-lider-do-pcdob-

diz-que-oposicao-aceita-votar-mps-mas-e-contra-o-cadastro-impositivo/. Acesso em 30/05/2022 
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Com a tentativa falha de alavancar a votação do projeto e falta de consenso pela 

aprovação entre as bancadas, Rodrigo Maia então convocou reuniões com líderes partidários e 

membros da sociedade civil para discutir o cadastro positivo. Foi nesse momento que 

organizações de defesa do consumidor se mobilizaram para solicitar a aprovação prévia da 

LGPD, antes do cadastro positivo:  

“A pauta do cadastro positivo começou a esquentar. Muito mais que a lei de dados 

pessoais na câmara. [...] Naquela época o Rodrigo Maia percebeu que não havia 

condições seguras de aprovar a reforma do cadastro positivo. [...] Então o que ele fez: 

em abril de 2018 ele chamou duas reuniões na presidência da câmara, na casa oficial, 

para discutir a reforma do cadastro positivo. E o Idec, junto com os Procons de porto 

alegre e de São Paulo, criou uma estratégia de resistência. O argumento que a gente 

construiu foi: a gente só aceita discutir a aprovação do cadastro positivo se houver a 

aprovação da lei de dados pessoais” 270 

 Diante disso, e do fato de que havia consensos mínimos para a aprovação da LGPD, 

Rodrigo Maia convocou novas reuniões na Câmara para discussão do projeto, as quais foram 

conduzidas por Orlando Silva.  

“No caso do cadastro positivo você tinha muitos parlamentares interessados no 

assunto, muitos birôs de crédito, bancos, instituições financeiras interessadas no 

assunto e entidades de defesa do consumidor [...] Na cena surgiu esse debate da 

contradição da lei que estava sendo trabalhada, de proteção de dados, com o cadastro 

positivo. E de fato, nós saímos dessa reunião com uma outra reunião convocada. Essa 

já foi uma reunião diferente. Foi uma reunião multissetorial e que tinham agentes 

econômicos, alguns pesquisadores, sociedade civil, parlamentares.... representação do 

governo baixa, não me recordo do banco Central, não me recordo de nenhum órgão 

do governo” 271  

 

 
270 ZANATTA, Rafael. Entrevista concedida a Data Privacy Brasil. Memória da LGPD – Observatório da 

Privacidade. 2018: Uma conjunção astral. São Paulo: Data Privacy Brasil, 2019. Disponível em: 

https://www.observatorioprivacidade.com.br/memoria/2018-uma-conjuncao-astral/. Acesso em 30/05/2022.   

271 SILVA, Orlando. Entrevista concedida a Data Privacy Brasil. Memória da LGPD – Observatório da 

Privacidade. 2018: Uma conjunção astral. São Paulo: Data Privacy Brasil, 2019. Disponível em: 

https://www.observatorioprivacidade.com.br/memoria/2018-uma-conjuncao-astral/. Acesso em 30/05/2022.   
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3.2. A inclusão de base legal de proteção ao crédito na LGPD  

A partir desse ponto, a tramitação da LGPD ocorreu rapidamente, já que passou a ser 

priorizada na pauta do Congresso. A comissão especial criada para exame da LGPD realizou 

inúmeras reuniões multissetoriais e seminários para discussão do tema. Membros de 

associações empresariais envolvidas na discussão do cadastro positivo, tais como Febraban e 

ANBC, participaram nessas ocasiões.  

Em poucas palavras, o projeto criava um arranjo regulatório para a proteção de dados 

que envolvia definições, princípios, direitos e deveres. Dentre esses pontos, destaca-se a 

definição de dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável” (Art. 5º, I), de dado sensível como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 

quando vinculado a uma pessoa natural” (Art. 5º, II), e de dado anonimizado como “dado 

relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”. Dados anonimizados não seriam 

considerados dados pessoais para os propósitos da lei. Isto é, não fariam parte de seu escopo 

protetivo, a menos que o processo de anonimização pudesse ser revertido por meio de esforços 

razoáveis272. No que tange às possibilidades de perfilamento por meio do tratamento de dados 

pessoais, o projeto assegurava o direito à revisão de decisões automatizadas, já presente na Lei 

do Cadastro Positivo.  

Um dos principais pontos da LGPD também seria o estabelecimento de bases legais para 

o tratamento de dados, que condicionariam as atividades à necessariamente uma hipótese legal 

de coleta daquela informação. Isto é, uma empresa que utilizasse um dado deveria justificar-se 

por meio de uma hipótese legal. Por exemplo, se o coletou por meio de consentimento do titular, 

em razão de obrigações legais e regulatórias, uso para pesquisas, dentre outras possibilidades. 

O projeto apresentado pelo governo descrevia nove bases legais:   

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: 

 
272 O procedimento de anonimização dos dados pessoais – retirando a identificação de seu titular – pode nunca ser 

irreversível. É por esse motivo que a diretiva 95/46 da União Europeia fazia menção a “esforços razoáveis” em 

procedimentos de reversão da anonimização. Assim, caso um dado anonimizado pudesse ser novamente 

identificado por meio de um “esforço razoável”, ele seria considerado um dado pessoal, e, portanto, estaria dentro 

do escopo protetivo da lei. Esse modelo normativo foi incorporado ao PL brasileiro em discussão.   
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I - mediante o fornecimento pelo titular de consentimento livre, informado e inequívoco; 

II - para o cumprimento de obrigação legal pelo responsável; 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

IV - para a realização de pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre 

que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 

relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo; 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da 

saúde ou por entidades sanitárias; 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do responsável ou de 

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 

que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for menor de idade.  

 

Duas bases legais, aqui, merecem atenção, por serem as mais “maleáveis” entre as 

demais: o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento poderia ser obtido por meio 

de uma autorização inequívoca do usuário, o que já era exercido no cadastro positivo. O 

legítimo interesse, por sua vez, poderia ser alegado pela empresa caso ela considerasse que o 

consentimento não seria necessário – já haveria uma expectativa do consumidor de que aquela 

informação poderia ser utilizada. Embora isento da formalidade de uma autorização expressa, 

haveria um ônus argumentativo atrelado à sua utilização como justificativa legal: um exame de 

riscos, benefícios e proporcionalidade deveria preceder a utilização daquele dado pessoal.273  

Considerando a insatisfação de empresas de avaliação de crédito em torno do 

consentimento para operacionalização do cadastro positivo, um dos argumentos centrais 

mobilizados por elas foi a inclusão de uma nova base legal para a proteção do crédito, bem 

como a separação entre classificações de “dados cadastrais” e “dados pessoais”. Temia-se que 

 
273 BIONI, Bruno. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. 1ª ed. Editora Forense: 

São Paulo, 2018. P. 248.  
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a aprovação da LGPD colocasse óbices à atividade. Em contribuições escritas enviadas à 

comissão274, ANBC e Febraban defenderam principalmente os seguintes pontos275:  

a) Inclusão de definição sobre dados cadastrais. 

De acordo com a ANBC e Febraban, deveria haver definição específica na lei para dados 

cadastrais, além das definições já previstas de “dado pessoal” e “dado sensível”:  

dados cadastrais: dado pessoal que identifica o titular, mas que não representa 

comportamento ou relação de convivência privada, assim consideradas as 

informações sobre a filiação, os endereços físico e eletrônico, o documento de 

identificação oficial do usuário e a qualificação pessoal, entendida como nome, 

prenome, data de nascimento, estado civil e profissão do usuário.276 

A inclusão estaria em linha com o defendido pelas empresas de avaliação de crédito 

durante a ação sobre credit score no STJ, isto é, o argumento de que a coleta de dados cadastrais 

não exigiria consentimento do usuário. O artigo de Tercio Sampaio Ferraz Jr, que defendia essa 

distinção e foi citado nos pareceres da ação, também foi utilizado na argumentação da ANBC 

nesse caso.  

b) Inclusão de bases legais que permitissem a coleta de informações de inadimplemento, 

bem como a consulta a dados cadastrais e o uso para prevenção a fraudes: 

Inclusão dos incisos X, XI e XII, nos seguintes termos: “X – para anotar o 

inadimplemento de obrigações pelo titular mediante solicitação do credor a bancos de 

dados de proteção ao crédito, devendo o titular ser comunicado nos termos do art. 43 

da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;  

XI – para a formação, o processamento e a consulta a dados cadastrais;  

XII – para a prevenção a fraudes277 

 
274 Todas as contribuições enviadas à apreciação da Comissão Especial estão disponíveis no site da Câmara dos 

Deputados. Cf.: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-4060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais/documentos/outros-

documentos/copy_of_contribuicoes-ao-texto. Acesso em 30/05/2022  

275 Outras contribuições ao texto ainda foram feitas pelas associações mencionadas. Aqui são descritas apenas 

aquelas mais relevantes para os propósitos da discussão em torno do cadastro positivo.  

276 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BIRÔS DE CRÉDITO. Contribuição enviada à Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados dedicada à apreciação do PL nº 4060/2013. s/d; s/l; p. 5. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-

4060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais/documentos/outros-documentos/anbc-associacao-nacional-de-

biros-de-credito. Acesso em 30/05/2022.  

277 Ibid. p. 10  
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 A proposta da ANBC visava à permissão da coleta de dados para fins de avaliação do 

crédito, um by-pass às demais bases legais. Poderia eximir-se de coletar informações por meio 

do consentimento ou do ônus de justificar o uso de dados por legítimo interesse.  

 

c) Inclusão de texto visando à proteção do segredo empresarial  

 Em diversos pontos do projeto de LGPD, havia menção à possibilidade de obtenção de 

informações por parte dos titulares de dados. Isso estava previsto no princípio de transparência 

(Art. 6º, VI), no direito à obtenção de informações sobre o tratamento de dados (Art. 9º) e no 

direito à revisão de decisões automatizadas, havendo previsão de que empresas deveriam 

informar critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada (Art. 20).  

Em grande parte desses pontos, ANBC e Febraban fizeram sugestões de trechos fazendo 

menção à proteção dos segredos industrial e empresarial. O intuito seria de resguardar empresas 

em casos de pedidos de acesso à informação, de forma que fossem criadas restrições à 

divulgação da metodologia em si de análise de dados – o que poderia ir contra seus interesses 

comerciais.  

 Algumas das sugestões feitas foram acatadas por Orlando Silva no momento de 

apresentação do relatório final. A definição de “dados cadastrais” não foi incluída, mas além de 

ter incluído em diversos momentos menção aos segredos industrial e comercial, o relator 

também incluiu base legal relativa à proteção ao crédito na LGPD:  

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: [...] 

X - Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente278.  

 Em seu parecer, Orlando Silva afirma que julgou “pertinente incluir (inciso X) recepção 

expressa à possibilidade de abertura de cadastro de consumidores para proteção do crédito, tal 

como consagrada no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor”.279 Este é o único inciso da 

lei a fazer menção a um setor de mercado específico.  

 
278 BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei. nº 13.907/2018. Brasília: 2018.  

279 SILVA, Orlando. Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Orlando Silva (PCdoB-SP), pela Comissão 

Especial. Brasília, 29/05/2018.  
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 Durante as entrevistas realizadas, representantes de associações de consumidores 

opuseram-se fortemente ao inciso, afirmando tratar-se do erro mais grave da LGPD280. Para 

Danilo Doneda, não houve grande debate a respeito do inciso por conta de falta de “forças” 

para discussão no momento, apesar de não haver, a priori, incompatibilidades entre as leis:  

Eu vi pouquíssima gente fazendo a ligação. Mesmo porque o processo da LGPD 

consumia o tempo todo da gente que estava envolvida. Era uma coisa que acabou se 

fechando em si mesma. [...] Tanto é que aquela questão do art. 7º, inciso 10, da 

proteção ao crédito como base legal, foi uma sugestão do setor financeiro que acho 

completamente desnecessária, mas acabou entrando. Mas ninguém tinha força para 

discutir281.  

 A LGPD foi aprovada na Câmara em junho de 2018. Passou pelo Senado sem 

modificações substanciais e foi sancionada por Michel Temer em setembro de 2018.   

 

4. Após a LGPD, a reforma do cadastro positivo 

Após a aprovação da LGPD, abriu-se caminho na câmara para a aprovação do cadastro 

positivo com menos resistências. O projeto, nos termos do substitutivo apresentado pelo 

deputado Walter Ihoshi, foi aprovado na Câmara em fevereiro de 2019 e sancionado no dia 9 

de abril do mesmo ano. A tabela abaixo demonstra as principais modificações da lei em 

comparação à anterior.  

Tabela 4 – Comparação entre versões do projeto aprovadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados 

 
PLS nº212/2007 (Versão aprovada no 

Senado) 

PLP 441/2017 (Versão aprovada na 

Câmara) 

Direitos do titular 

Obter o cancelamento do cadastro, 

acesso gratuito às informações, solicitar 

impugnação das informações, conhecer 

os principais elementos e critérios 

considerados para análise de risco, 

solicitar a revisão de decisão realizada 

exclusivamente por   meios 

Obter o cancelamento do cadastro, acesso 

gratuito às informações, solicitar impugnação 

das informações, conhecer os principais 

elementos e critérios considerados para 

análise de risco, solicitar a revisão de decisão 

realizada exclusivamente por   meios 

automatizados, utilização dos dados de 

acordo com a finalidade, obtenção de 

informação sobre consulentes que tiveram 

 
280 Representante de associação de defesa de consumidores. Entrevista concedida a Bárbara Prado Simão. São 

Paulo, 20 agosto 2021.  

281 DONEDA, Danilo. Entrevista concedida a Bárbara Prado Simão. São Paulo, 24 março 2022.  



108 

 

automatizados; utilização dos dados de 

acordo com a finalidade. 

acesso a informações sobre o titular nos 

últimos seis meses, confirmação de 

cancelamento do cadastro.  

Uso de 

informações 

Abertura de cadastro deve ser precedida 

de comunicação  

Abertura de cadastro deve ser precedida de 

comunicação 

Dispensa consentimento, sendo 

possível o cancelamento do cadastro.  

Dispensa consentimento, sendo possível o 

cancelamento do cadastro. 

Veda uso de informações excessivas e 

sensíveis 

Veda uso de informações excessivas e 

sensíveis 

Uso de informações sobre serviços de 

telefonia móvel deixa de ser vedado  

Uso de informações sobre serviços de 

telefonia móvel deixa de ser vedado 

Não menciona 

Veda uso de informações de pessoas que 

não tenham com o cadastrado parentesco 

de 1º grau  

Não menciona  

Veda uso de informações relacionadas ao 

exercício regular de direitos pelo 

cadastrado  

Prazos para uso 

de informações 

Máximo de quinze anos para o 

armazenamento de informações sobre 

adimplemento 

Máximo de quinze anos para o 

armazenamento de informações sobre 

adimplemento 

 

 O novo cadastro positivo também incluiu necessidade de registro dos gestores de bancos 

de dados no Banco Central. Esse registro, no entanto, seria necessário apenas caso essas 

empresas tivessem o intuito de receber informações financeiras de instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme o art. 12, in verbis:   

Art. 12. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

fornecerão as informações relativas a suas operações de crédito, de arrendamento 

mercantil e de autofinanciamento realizadas por meio de grupos de consórcio e a 

outras operações com características de concessão de crédito somente aos gestores 

registrados no Banco Central do Brasil. [...] 

§ 4º O compartilhamento de que trata o inciso III do caput do art. 4º desta Lei, quando 

referente a informações provenientes de instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, deverá ocorrer apenas entre gestores registrados na 

forma deste artigo.  
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§ 5º As infrações à regulamentação de que trata o § 3º deste artigo sujeitam o gestor 

ao cancelamento do seu registro no Banco Central do Brasil, assegurado o devido 

processo legal, na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.  

§ 6º O órgão administrativo competente poderá requerer aos gestores, na forma e no 

prazo que estabelecer, as informações necessárias para o desempenho das atribuições 

de que trata este artigo.   

§ 7º Os gestores não se sujeitam à legislação aplicável às instituições financeiras 

e às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

inclusive quanto às disposições sobre processo administrativo sancionador, 

regime de administração especial temporária, intervenção e liquidação 

extrajudicial.  

§ 8º O disposto neste artigo não afasta a aplicação pelos órgãos integrantes do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), na forma do art. 17 desta Lei, das 

penalidades cabíveis por violação das normas de proteção do consumidor. 

O registro, assim, não seria necessário a todas as empresas de avaliação de crédito. Caso 

uma empresa não tivesse interesse em obter informações de instituições financeiras – obtendo 

informações para análise de risco de crédito por outros meios e fontes, por exemplo –, estaria 

isenta de solicitar o registro diante do Banco Central do Brasil.  

Em julho de 2019, a lei foi regulamentada pelo Decreto nº 9.936/2019282. A 

regulamentação incluiu requisitos para operacionalização do cadastro e de funcionamento de 

gestores de bancos de dados. De acordo com o Decreto, o gestor de banco de dados deve deter 

patrimônio líquido mínimo de cem milhões de reais (Art. 2º, I), seguir aspectos técnico-

operacionais, como a emissão de certificações técnicas periódicas que avaliem a qualidade e 

segurança da plataforma tecnológica utilizada pela empresa (Art. 2º, II), e seguir aspectos 

relacionados à governança, como disponibilização de ouvidoria e designação de diretores 

responsáveis pela política de segurança da informação (Art. 2º, III).  

O Decreto também previu procedimentos na hipótese de vazamento de informações, 

afirmando que, na ocorrência de incidentes de segurança que pudessem acarretar riscos aos 

cadastrados, as empresas responsáveis deveriam comunicar o fato à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), ao Banco Central e à Secretaria Nacional de Consumidores283.  

 
282 BRASIL. Decreto n° 9.936/2019. Regulamenta a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina a 

formação e a consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas 

jurídicas, para formação de histórico de crédito. Brasília, 24 de julho de 2019.  

283“Art. 18.  Na ocorrência de vazamento de informações de cadastrados ou de outro incidente de segurança que 

possa acarretar risco ou prejuízo relevante a cadastrados, o gestor de banco de dados comunicará o fato: I - à 
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Neste ponto, há diálogo do Decreto com o que dispõe a LGPD, uma vez que os artigos que 

tratam sobre o assunto são semelhantes.284 Este é, também, o único ponto em que a 

regulamentação do cadastro positivo faz menção à ANPD, autoridade responsável pelo 

monitoramento da lei de dados pessoais. Aqui há um breve indício de cooperação entre os 

diferentes órgãos, embora apenas aplicável, nesse caso, a casos em que haja incidentes de 

segurança.  

Ademais, a Resolução 4.737285 e a Circular 3.966286, do BCB, determinaram os critérios 

e as condições para a concessão e o cancelamento do registro de gestoras de bancos de dados 

junto ao Banco Central. Gestoras de banco de dados poderiam operar independentemente de 

autorização do Banco Central. No entanto, caso trabalhassem com dados cujas fontes fossem 

instituições financeiras, os gestores deveriam obter registro específico junto ao BC. Esse 

registro poderia ser cancelado a qualquer momento em virtude de infração às regras do cadastro 

positivo. A empresa, todavia, poderia continuar operando – apenas sem acesso a informações 

financeiras.  

Com todas as modificações, incluindo o precedente do Superior Tribunal de Justiça, o 

panorama de uso de informações pessoais para pontuação de crédito tornou-se o seguinte: 

 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento de dados de 

pessoas naturais; II - ao Banco Central do Brasil, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento de dados 

prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e III - à Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento 

de dados de consumidores. § 1º  A comunicação de que trata o caput será feita no prazo de dois dias úteis, contado 

da data do conhecimento do incidente, e mencionará, no mínimo: I - a descrição da natureza dos dados pessoais 

afetados; II - as informações sobre os cadastrados envolvidos; III - a indicação das medidas de segurança utilizadas 

para a proteção dos dados, inclusive os procedimentos de encriptação; IV - os riscos relacionados ao incidente; e 

V - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.”  

284 Cf. Art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados: “Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional 

e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.” 

285 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução n° 4.737 de 29/7/2019. Dispõe sobre o fornecimento, 

pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, das 

informações de adimplemento de pessoas naturais e de pessoas jurídicas aos gestores de bancos de dados de que 

trata a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, e sobre as condições para a obtenção e o cancelamento de registro 

desses gestores. Publicada no DOU de 31/7/2019.  

286 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Carta Circular nº 3.966. Divulga modelos de documentos necessários à 

instrução de processos de registro de gestor de bancos de dados para a recepção de informações de adimplemento, 

de que trata a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011. Publicada no DOU de 7/8/2019.  
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Em 2021, o Banco Central divulgou estudo no qual faz avaliação dos efeitos do cadastro 

positivo sobre taxas de juros e spread bancário no Brasil.287 De acordo com a avaliação do BC, 

houve crescimento expressivo no número de cadastrados, algo esperado com o fim da 

necessidade de consentimento. Quanto à migração entre faixas de risco entre pessoas naturais, 

cerca de 41% migraram para faixas de menor risco com o cadastro positivo, 33% mantiveram 

a mesma faixa e 26% migraram para faixas de maior risco. O spread, de acordo com o estudo, 

teve redução média de 10,4% em operações cujos tomadores de crédito tivessem cadastro 

positivo. 

  

 
287 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Análise dos Efeitos do Cadastro Positivo. Banco Central do Brasil: 

Brasília, 2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa 

/analise_dos_ efeitos_do_cadastro_positivo.pdf. Acesso em 30/05/2022  

Necessidade de registro junto 

ao BCB  

Coleta sem necessidade de 

consentimento e sem necessidade 

de registro junto ao BCB 

Informações “positivas” de 

pagamento vindas de fontes 

diversas 

Informações “negativas” de 

pagamento vindas de fontes 

diversas  

Outros tipos de 

informação 

Informações de pagamento 

positivas ou negativas vindas de 

instituições financeiras 

Legislação aplicável: CDC e LGPD (de 

acordo com interpretação do STJ) Legislação aplicável: CDC, LCP e LGPD 

Avaliação por birôs de 

crédito  

Figura 6 - Legislação aplicável a partir da reforma da Lei do Cadastro Positivo 



112 

 

CAPÍTULO V – ÀS MARGENS DA REGULAÇÃO 

 

 Após vista toda a história que permeou a construção de aprovação da Lei do Cadastro 

Positivo, bem como sua posterior revisão, voltamo-nos agora ao entendimento de seu resultado, 

o outcome do processo regulatório. Nesse sentido, destacam-se aqui os principais gargalos 

existentes nesse sistema e da interlocução entre três diferentes leis: Código de Defesa do 

Consumidor, Lei do Cadastro Positivo e Lei de Proteção de Dados.  

 

1. A diferença entre os arranjos regulatórios para “cadastro positivo” e “pontuação de 

crédito” 

  Embora sejam muitas vezes usados como sinônimos, o que o resultado do processo 

mostra é que, ao menos de acordo com a interpretação corrente do Superior Tribunal de Justiça, 

haveria uma distinção entre o que seria considerado “cadastro positivo” e “pontuação de 

crédito”. O cadastro positivo seria um conjunto determinado de dados, enquanto a pontuação 

de crédito seria o método de avaliação e interpretação feita sobre esses dados.  

 Para o Superior Tribunal de Justiça, a pontuação de crédito não seria, então, um banco 

de dados, referindo-se apenas ao sistema de inferências feitas sobre determinado conjunto de 

dados. A resposta dada pelo Tribunal foi de que consistiria apenas em uma metodologia de 

avaliação de risco. O efeito disso foi, então, afastar a aplicação da Lei do Cadastro Positivo 

nesses casos – que se referia expressamente a “bancos de dados”, retirando a necessidade de 

consentimento para entrada no sistema quando não fossem utilizadas informações “positivas” 

de cidadãos. Assim, criou-se um sistema duplo: de um lado, o cadastro positivo, de outro, a 

pontuação de crédito. O cadastro positivo se aplicaria à coleta de informações financeiras e de 

pagamento “positivas”, enquanto a pontuação de crédito seria a atividade como um todo, o que 

abarcaria, também, informações negativas e dados cadastrais. Ou seja, enquanto a pontuação 

de crédito poderia prescindir do cadastro positivo, o cadastro positivo não prescindiria da 

pontuação de crédito.  

 Na prática, entretanto, a separação entre o que são “informações positivas” e 

“informações negativas” não é tão estanque e binária como parece ser à primeira vista. Dados 

similares podem não ter o mesmo peso interpretativo. Um dado de pagamento no último dia do 
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prazo, por exemplo, pode ser lido diferentemente de um dado de pagamento antecipado. Tudo 

sempre dependerá da metodologia estatística atribuída para avaliação daqueles dados.  

 A partir de 2019, com a revisão da LCP, a questão do consentimento teve alteração 

significativa, já que então todos os cidadãos seriam incluídos no cadastro positivo 

automaticamente. Aqueles que não desejem que suas informações financeiras sejam coletadas, 

podem solicitar cancelamento do cadastro. Porém, o cancelamento vale apenas para as 

informações do cadastro positivo. Isto é, mesmo que uma pessoa solicite o cancelamento do 

cadastro, suas “informações negativas” e dados cadastrais ainda podem ser utilizados para a 

criação de uma nota por birôs de crédito. Assim, mesmo que a questão do consentimento tenha 

se invertido (não sendo mais um consentimento para entrada no cadastro, mas a possibilidade 

de solicitação de saída), a existência prática de dois sistemas distintos não mudou: a pontuação 

de crédito ainda continuaria a existir independentemente do cadastro positivo. 

 O curioso, a partir disso, está no que fica às margens da regulação, que se dá a partir do 

tipo de informação coletada: quando houver coleta de informações de pagamento advindas de 

(i) instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, (ii) empresas concessionárias de 

energia e água, (iii) empresas de telefonia móvel, a pontuação de crédito fica submetida tanto à 

Lei de Proteção de Dados como à Lei do Cadastro Positivo. Apenas no primeiro caso, porém, 

é necessário que o birô solicite registro junto ao Banco Central. Enquanto isso, o art. 7º, X da 

LGPD permite, na prática, que quaisquer informações advindas de outras fontes sejam 

utilizadas para fins de “proteção do crédito”, o que abre margem para uma vasta quantidade de 

dados que não aqueles mencionados pela Lei do Cadastro Positivo. Assim, é como se a 

pontuação de crédito fosse a família, o cadastro positivo fosse o gênero e o uso de informações 

financeiras fosse a espécie, já que um pode ou não abarcar o outro.  

 

Figura 7 - Relação entre pontuação de crédito, cadastro positivo e uso de informações financeiras 

Pontuação 
de crédito

Cadastro 
Positivo

Uso de 
informações 
financeiras
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 Com isso, abre-se margem para interpretação: uma empresa deseje empenhar atividades 

de avaliação de crédito, porém não faça questão de utilizar informações financeiras, mas apenas 

dados comportamentais advindos de outras fontes, ficaria sujeita a qual regime jurídico? Em 

tese, as regras do cadastro positivo ainda deveriam ser observadas, porém não há órgão público 

que regulamente a atividade no escopo de informações não-financeiras. A capacidade 

regulatória do Banco Central é limitada sobre informações advindas de instituições financeiras, 

embora haja um conjunto significativamente mais abrangente de informações disponibilizáveis 

a birôs de crédito.  

  

2. O uso de dados alternativos e suas questões 

 A partir do exposto no tópico acima, temos a seguinte dificuldade: como ocorreria a 

regulação quanto ao uso de dados alternativos, isto é, aqueles que não sejam dados de 

pagamento originários de instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos ou 

empresas de telefonia móvel. Dados alternativos seriam, por exemplo, dados relacionados a 

redes sociais, a compras feitas no mercado, a geolocalização e a comportamentos de consumo. 

Isto é, não seriam diretamente relacionados ao pagamento de prestações em si, mas, por 

métodos de avaliação estatística, poderiam ser utilizados para a determinação de perfis de 

crédito. Como visto ao longo do Capítulo III, tais informações poderiam ser úteis à perfilização, 

à criação de grupos estatísticos relativos a diferentes camadas da população.    

A LGPD permite a utilização dessas informações sem grandes reservas quando 

destinadas à proteção do crédito. Embora seu art. 7º, inciso X, remeta à “legislação aplicável”, 

não há precisão a respeito de qual seria a lei que daria amparo ao disposto no inciso. Quanto à 

Lei do Cadastro Positivo, há vedação ao uso de “informações excessivas”, não relacionadas 

diretamente à avaliação de crédito. A definição acaba sendo, no entanto, tautológica: uma 

informação poderia ser considerada útil estatisticamente para a avaliação de crédito, mesmo 

que não fosse, propriamente, uma informação de pagamento.  
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 Esse problema já havia sido notado pela Federal Trade Commission, nos EUA, que 

realizou audiências públicas sobre o uso de dados alternativos288.  A defesa do uso desses dados 

se faz a partir da lógica de que seriam relevantes para auferir o risco de indivíduos que ainda 

não contem com histórico de crédito, como pessoas mais jovens ou cidadãos 

desbancarizados289. Somam-se, no entanto, questões relacionadas aos limites de utilização 

dessas informações, uma vez que não há consideração normativa hoje existente a esse respeito.  

Uma vez que a competência regulatória do Banco Central se limita a empresas que 

utilizam dados financeiros, poder-se-ia dizer que o órgão isoladamente teria capacidade 

limitada para imbricar-se nessa questão. Por outro lado, ANPD e Senacon possuem capacidades 

demasiado abrangentes, uma vez que não se limitam a um setor econômico específico. Assim, 

apenas cooperação institucional entre os diferentes órgãos seria capaz de sanar o gargalo hoje 

existente a esse respeito na legislação.  

 

3. O direito à revisão de decisões automatizadas 

Tanto a Lei do Cadastro Positivo como a Lei Geral de Proteção de dados possuem 

menção ao direito à revisão de decisões automatizadas. Em ambas as leis, a inclusão foi feita 

aos moldes da regulação europeia. Porém, em comparação à LCP, a LGPD possui grau maior 

de delimitação a respeito do exercício desse direito. Afirma, em seu art. 20, § 2º, que a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá realizar auditorias para verificação de 

aspectos discriminatórios em tratamento de dados pessoais. Trata-se, assim, do único 

mecanismo presente hoje na legislação brasileira capaz de dar uma resposta aos problemas 

gerados pela falta de transparência nesses sistemas.  

Todavia, ainda não ficam claros os caminhos institucionais adequados para que uma 

pessoa que tenha tido seu acesso ao crédito prejudicado possa reclamar de tratamento injusto. 

 
288 FEDERAL TRADE COMMISSION. Alternative Scoring Products. Relatório de audiência pública. 19 de 

março de 2014. Disponível em:  https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/182261/alternative-

scoring-products_final-transcript.pdf. Acesso em 30/05/2022  

289 CHOPRA, Sahiba. Current Regulatory Challenges in Consumer Credit Scoring Using 

Alternative Data-Driven MethodologiesAlternative Data-Driven Methodologies.  Vanderbilt Journal of 

Entertainment & Technology LawVanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law. Volume 23. 

2021. Disponível em: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=jetlaw  
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A transposição do conceito de revisão de decisões automatizadas para o contexto brasileiro 

ainda diz pouco sobre como esse mecanismo pode funcionar na prática.  

 Talvez seja útil, para compreensão, pensar no caminho que uma pessoa percorreria para 

fazer uma reclamação. A Lei do Cadastro Positivo cria três categorias distintas na relação de 

crédito: o gestor do banco de dados, responsável por coletar as informações e criar uma 

metodologia própria de análise do risco com base nas informações obtidas, o consulente, 

empresa ou terceiro que contata o birô para verificar a pontuação de crédito da pessoa em 

questão, e o cadastrado, cidadão que possui o cadastro positivo aberto. Trata-se, assim, de uma 

relação triangular: consulente, birô/gestor do banco de dados e cadastrado/cidadão. Para a 

solicitação da revisão de uma decisão automatizada, o consulente teria que negar o crédito ao 

cadastrado, e este, então, deveria solicitar sua revisão à empresa responsável.  

 

Figura 8. Relação entre consulente, cadastrado e birô de crédito 

 

 A empresa consulente, para conceder ou não o benefício, verifica com o birô de crédito 

a pontuação daquele indivíduo. Poderia, também, ter acesso às suas informações pessoais, a 

depender de consentimento fornecido pelo usuário290. Em geral, a consulente possui uma “nota 

de corte” para a qual este indivíduo estaria apto ou não a receber crédito naquelas condições.  

Por exemplo, pode ser que exija uma nota mínima de 800: se o solicitante tiver uma nota de 

750, já não se enquadraria na proposta. Com isso, pode ser que opte por negar o crédito ou 

oferecer um plano com juros mais elevados ou maiores garantias.  

 
290 “Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a:  (...) IV - disponibilizar a consulentes: 

a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; e b) o 

histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado” (Lei nº 12.414/2011)    

Consulente

Birô de 
crédito / 

gestor

Consulente

Cadastrado

Verifica pontuação  

Informa a pontuação Rejeita a operação 

Solicita crédito 



117 

 

 Caso uma pessoa queira solicitar a revisão da decisão, então, encontrará um dilema: o 

consulente não é o responsável por elaborar a nota, apenas por verificá-la e tomar uma decisão 

com base nela. Se a pontuação estiver baixa, não conseguirá crédito. Toda a relação do 

consumidor ocorreu com o consulente, sendo o birô, até o momento, apenas um terceiro nesta 

relação. Assim, há questões abertas na lei: a qual decisão a lei se refere: à própria pontuação ou 

à decisão do consulente? Como seria possível realizar uma revisão nesse contexto? Seria o 

consulente responsável por contatar o birô de crédito e solicitar a revisão da pontuação do 

indivíduo? Ou deveria o consulente acessar as informações disponíveis no cadastro positivo e 

tomar, com base nisso, uma nova decisão a respeito da concessão de crédito? Embora a LCP 

afirme que há responsabilidade solidária entre a gestora do banco de dados e consulente291,  

questões como essas não ficaram evidentes pela lei ou por sua regulamentação.  

Outro ponto, como já visto em capítulos anteriores, são os problemas que podem existir 

para que um cidadão argumente contra uma decisão como essa. A solicitação de revisão de 

decisão automatizada não garante que haverá reconsideração de fato. Haveria, de certa maneira, 

um ônus da prova colocado sobre a pessoa que desejaria ver essa decisão modificada, que 

poderia afirmar que houve discriminação ou uso de dados incorretos. A correção do segundo 

problema seria mais simples, já que objetiva. Porém, no caso da discriminação, reproduzem-se 

aqui os mesmos problemas colocados desde a década de 1980 nos EUA: o fato de que a análise 

de crédito retira a identificação como “grupo”, individualizando as características obtidas em 

uma recombinação de padrões de comportamento distintos 292. 

Aqui é interessante retomar o argumento de Matheson, apresentado no Capítulo III: não 

necessariamente a escolha por determinado padrão de comportamento e classificação é 

neutra293. Se indivíduos puderem ser classificados com base no que gostam e demonstram 

interesse em suas redes sociais, poder-se-ia revelar discriminação por padrões de gênero, raça 

e classe social. A isso, soma-se a falta de transparência: para argumentar que uma empresa 

recombina características de maneira discriminatória, uma pessoa teria que saber exatamente 

quais dados são utilizados e com que peso foram considerados para a análise do crédito. Porém, 

 
291 “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, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”  

292 KRIPPNER, Greta R., Democracy of Credit: Ownership and the Politics of Credit Access in Late Twentieth-

Century America, American Journal of Sociology, v. 123, n. 1, p. 1–47, 2017 

293 The Equal Credit Opportunity Act: A Functional Failure, Harvard Journal on Legislation, v. 21, p. 35, 1984. 
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esse é o ponto no qual a questão da transparência se esbarra com o segredo comercial de 

empresas.  

Desse modo, descobrir problemas com o uso de dados poderia ser um fardo excessivo 

para um único indivíduo, o que levaria à necessidade de que existissem auditorias externas de 

iniciativa de órgãos reguladores (PASQUALE, 2015, p. 150). Esse problema foi parcialmente 

resolvido pela LGPD, uma vez que a lei prevê, em seu art. 20, §2º, a realização de auditorias 

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porém, pouco se sabe ainda sobre como as 

regras da LCP e da LGPD irão conversar a nível de cooperação institucional. Há menção à 

coordenação entre a ANPD e o Banco Central apenas em casos de vazamentos de dados ou 

incidentes de segurança294, o que, a princípio, não abarcaria o exercício de outras competências. 

Assim, algum nível de coordenação institucional ainda seria necessário para que não houvesse 

entraves regulatórios nesse sentido.  

Concluindo este ponto, o direito à revisão de decisões automatizadas tem o potencial de, 

utilizado de maneira correta, garantir algum nível de controle ao usuário a respeito das decisões 

feitas com base em suas informações pessoais. Todavia, ele não consegue ser apartado de 

questões relacionadas à sua execução no mercado de pontuação de crédito, que, se não 

observadas, acabarão por torná-lo ineficaz. Pensar sobre novos mecanismos de governança de 

algoritmos é ainda necessário para que esse debate avance no país 

 

Neste capítulo foram vistas, assim, algumas questões relacionadas aos resultados da 

política regulatória da pontuação de crédito no Brasil. O resultado evidencia que, com efeito, 

dois modelos regulatórios distintos parecem ter entrado em simbiose nesse caso. Em meio a 

disputas entre diferentes atores sobre a proteção do crédito ou da privacidade, alguns acordos 

saíram resultantes, o que deu origem a uma sobreposição de regimes jurídicos sobre a mesma 

atividade econômica. Como família, a pontuação de crédito, como gênero, o cadastro positivo 

e, como espécie, o uso de informações financeiras no cadastro positivo. Apenas o uso de 

informações financeiras, porém, fica submetido à regulação do Banco Central.  

 
294 “Art. 18.  Na ocorrência de vazamento de informações de cadastrados ou de outro incidente de segurança que 

possa acarretar risco ou prejuízo relevante a cadastrados, o gestor de banco de dados comunicará o fato: I - à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento de dados de 

pessoas naturais; II - ao Banco Central do Brasil, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento de dados 

prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e III - à Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento 

de dados de consumidores” (Decreto nº  9.936/2019) 
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Assim, emergem-se questões relacionadas tanto à possibilidade de utilização de dados 

que estejam fora do escopo estrito do cadastro positivo – aqui chamados de dados alternativos 

–, bem como à eficácia de determinadas medidas aptas à reparação de cidadãos em casos de 

possíveis dados causados pela atividade econômica. O exemplo do direito à revisão de decisões 

automatizadas ilustra esse ponto, uma vez que há complexidades sobre o seu exercício ainda 

não abarcadas pela legislação, dada a relação triangular entre empresa consulente, birô de 

crédito e consumidor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo entender as razões por trás da construção da política 

regulatória sobre pontuação de crédito no Brasil. Isto é, quais os porquês de chegarmos aonde 

chegamos, no que tange à construção desse arranjo jurídico-institucional? Para responder à 

pergunta, foi percorrido todo o processo de construção legislativa da Lei do Cadastro Positivo 

sua posterior revisão e entendimento dos principais gargalos regulatórios existentes hoje a esse 

respeito no Brasil.  

Como visto no Capítulo III, o uso de informações pessoais está intimamente ligado ao 

desenvolvimento de políticas de acesso à crédito. Desde o Século XIX, nos EUA, existem 

agências que avaliam indivíduos com base em suas características para avaliar a possibilidade 

de ser uma pessoa confiável o bastante para recebimento de crédito. Com o tempo e a evolução 

da tecnologia, as dinâmicas de avaliação avançaram e passaram a abarcar também formas 

automatizadas e estatísticas de avaliação, que não consideravam o indivíduo em si, mas o seu 

pertencimento a determinados grupos considerados estatisticamente relevantes para análise. Os 

problemas estão nos possíveis efeitos dessas avaliações, considerando problemas como falta de 

transparência nos critérios elaborados para análise e possibilidade de reforço de desigualdades 

existentes na sociedade. Como reação, movimentos em prol de justiça no acesso a crédito 

passaram a reclamar por legislações aptas a impor limites às práticas do mercado.  

Na história narrada a partir do Capítulo IV, vemos como esses impasses se desenrolaram 

no Brasil. A reação se deu fortemente por movimentos consumeristas, ao longo da década de 

1990. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, já abarcava a preocupação com a 

criação dos “arquivos de consumo” compartilhados entre diferentes empresas. Mirando na 

legislação norte-americana sobre o tema, o CDC instituiu a primeira regra aplicável a empresas 

de avaliação de crédito no Brasil, determinando a necessidade de comunicação a respeito da 

abertura do cadastro, acesso às informações existentes e correção de informações inexatas.  

Ao longo dos anos 1990, a formulação de um projeto que regulamentasse o cadastro 

positivo passou a fazer parte de uma agenda de reformas do Banco Central. Assim, passou-se à 

formulação de um projeto de lei para a criação do cadastro positivo. Pela história, nota-se como 

a disputa entre defesa de consumidores – representada por DPDC/Senacon e associações de 

consumidores, de um lado – e interesses econômicos – representados por Banco Central, 

Ministério da Fazenda, setor financeiro, de outro lado – moldou todo o processo de construção 
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legislativa. Se o intuito do Banco Central ao idealizar o projeto foi de garantir incentivos ao 

mercado e maior proteção a credores, logo a questão teve de ser compatibilizada com 

preocupações ligadas ao direito à privacidade e proteção de dados pessoais de cidadãos.  

Nesse sentido, a abrangência da defesa do consumidor enquanto tradição jurídica no 

Brasil moldou e orientou as discussões em torno da pontuação de crédito antes que a agenda 

sobre uma “governança de algoritmos” ou mesmo sobre proteção de dados estivesse 

amadurecida no Brasil. A discussão sobre o cadastro positivo foi, como se revelou pela pesquisa 

e por falas de antigos membros do DPDC, uma das portas de entrada para a discussão sobre um 

marco legal à proteção de dados no Brasil, inspirado nos moldes europeus.  

Ambas as discussões, assim, se intercambiaram, o que ficou ainda mais evidente quando 

do processo de revisão da Lei do Cadastro Positivo, que ocorreu concomitantemente ao 

momento de aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD era vista como “ameaça” 

aos apoiadores do cadastro positivo, ao passo que era considerada “condição” por aqueles 

contrários ao projeto. A forma como os debates ocorreram teve impacto sobre seus resultados. 

Dois modelos regulatórios distintos se sobrepuseram na discussão, um de origem norte-

americana e outro de origem europeia. Em termos de proteção de dados, Newman contrapôs 

esses modelos: o europeu seria abrangente, aplicável a todos os setores econômicos, enquanto 

o dos EUA seria limitado, aplicável a setores específicos.295  

 Como resultado, hoje existe também uma sobreposição regulatória para a pontuação de 

crédito. Como visto no Capítulo V, o cadastro positivo não se confunde inteiramente com o que 

se entende como pontuação de crédito, ao menos de acordo com a interpretação corrente do 

Superior Tribunal de Justiça. A lei cuida do uso de alguns dados no escopo da pontuação de 

crédito, estes dados de pagamento provenientes de instituições financeiras, concessionárias de 

serviços públicos como água e luz, e empresas de telefonia. Ademais, apenas no escopo do uso 

de informações financeiras que o Banco Central exerce competência, o que evidencia uma 

capacidade regulatória limitada em relação ao mercado. Por outro lado, a intersecção com a Lei 

Geral de Proteção de Dados abre margem para utilização abrangente de outras informações 

pessoais, não limitadas àquelas previstas pela Lei do Cadastro Positivo. Algumas questões, 

assim, acabaram ficando às margens da regulação, como os limites ao uso de dados alternativos 

 
295 NEWMAN, Abraham, Protectors of privacy: regulating personal data in the global economy, Ithaca: 

Cornell University Press, 2008, p. 39–42. 
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para avaliação de crédito ou os modos pelos quais o direito à revisão de decisões automatizadas 

poderá ser exercido.  

A intersecção entre os diferentes modelos de regulação, limitado ou abrangente, teve 

efeitos sobre como se daria a coordenação institucional a respeito da pontuação de crédito no 

Brasil. O Banco Central do Brasil possui capacidade regulatória limitada quanto ao tema, 

específica sobre o uso de informações atinentes a instituições financeiras. Por sua vez, a ANPD 

talvez tenha capacidade demasiado abrangente, já que sua competência não se limita a um 

mercado específico. Assim, não há resposta pronta sobre os desafios que hoje se elencam para 

o futuro desse mercado no Brasil, sendo certo que quaisquer caminhos irão depender de 

cooperação institucional entre os diferentes órgãos.  
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possíveis encaminhamentos.  

2 PL 836/2003 

2.1 Ficha de tramitação 

2.2 Câmara CDC  07/02/2006 
Max 

Rosenmann 
Substitutivo e parecer do relator na CDC 

2.3 
Câmara CDC  

 
16/06/2006 

Max 

Rosenmann 

Parecer às Emendas Apresentadas ao Substitutivo do 

Relator 

2.4 
Câmara CDC  

 
27/06/2006 

Gervásio 

Oliveira 
Voto em Separado 

2.5 
Câmara CDC  

 
28/06/2006 

Max 

Rosenmann 
Parecer Reformulado com Complementação de voto 

2.6 
Câmara CDC  

 
12/05/2009 Elizeu Aguiar Parecer às Emendas de Plenário 

2.7 Câmara CCJC  05/09/2006 Inaldo Leitão Parecer do Relator na CCJC 

2.8 Câmara CCJC 28/06/2007 
Maurício 

Rands 
Parecer do 2º Relator na CCJC  

2.9 Câmara CCJC 10/07/2007 
Regis de 

Oliveira 
Voto em Separado 

2.10 Câmara CCJC 07/08/2007 
Maurício 

Rands 
Parecer com Complementação de Voto 

2.13 Câmara CCJC 12/05/2009 
Maurício 

Rands 
Parecer Reformulado de Plenário 

2.14 Câmara CCJC 19/05/2009 
Maurício 

Rands 
Redação Final 

3 PLS 263/2004 

3.1 Plenário 16/09/2004 
Rodolpho 

Tourinho 
Texto inicial 

3.2 CCJC 14/09/2005 
Garibaldi Alves 

Filho 
Parecer 



138 

 

3.3 CAE 12/12/2006 
Gilberto 

Mestrinho 
Parecer terminativo 

4 PL 405/2007 (conversão do PLS 263/2004 na Câmara dos Deputados) 

4.1 Câmara CDC 06/06/2007 Walter Ihoshi Parecer do relator 

4.2 Câmara CDC 20/06/2007 
Max 

Rosenmann 
Voto em separado 

4.3 Câmara CDC 20/11/2007 Walter Ihoshi Parecer com complementação de voto 

4.4 Câmara CDC 21/11/2007 

Comissão de 

Defesa do 

Consumidor 

Parecer com complementação de voto 

4.5 Câmara CCJC 18/06/2008 Moreira Mendes Parecer do relator 

4.6 Câmara CCJC 04/12/2008 

Comissão de 

Constituição e 

Justiça e de 

Cidadania 

Parecer da comissão 

4.7 Câmara CCJC 23/04/2009 Moreira Mendes Redação final  

4.8 Senado CCJC 01/12/2010 Marco Maciel 
Relatório do Senador Marco Maciel, com voto favorável à 

Emenda da Câmara dos Deputados 

5. Medida Provisória n° 518, de 2010 

5.1 
Câmara 

Plenário 
19/11/2010 

Ministério da 

Fazenda / 

Ministério da 

Justiça 

Mensagem Interministerial n° 171/2010 - MF/MJ, que 

apresenta a exposição de motivos da Medida Provisória  

5.2 
Câmara 

Plenário 
10/05/2011 

Leonardo 

Quintão 

Parecer proferido em Plenário e entregue à Mesa pelo 

Relator, Dep. Leonardo Quintão (PMDB-MG), pela 

Comissão Mista, que conclui pelo atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa desta 

Medida Provisória e das Emendas apresentadas; pela 

adequação financeira e orçamentária desta Medida Provisória 

e das Emendas apresentadas; e, no mérito, pela aprovação 

desta Medida Provisória, 

5.3 
Câmara 

Plenário  
10/05/2011 

Câmara dos 

Deputados 
Ata da 104a Sessão, em 10 de maio de 2011 

5.4. 
Senado 

Plenário 
19/05/2011 Senado Federal  Diário do Senado Federal de 19 de maio de 2011. 

6. PLS nº 212/2017  

6.1 
Senado 

Plenário 
28/06/2017 Dalirio Beber Texto inicial 

6.2 Senado CCJC 19/09/2017 
Armando 

Monteiro 

Relatório do Senador Armando Monteiro, com voto 

favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que 

apresenta 
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6.3 
Senado 

Plenário 
24/10/2017 

Armando 

Monteiro 

Parecer nº 186, de 2017-PLEN, relator Senador Armando 

Monteiro, em substituição à CCJ, sobre as Emendas nºs 2 a 

5-PLEN. 

7.  PLP nº 441/2017 (Conversão do PLS nº 212/2017 na Câmara dos Deputados) 

7.1 

Câmara – 

Comissão 

Especial 

11/04/2018 Walter Ihoshi Substitutivo 

7.2 

Câmara – 

Comissão 

Especial 

09/05/2018 Walter Ihoshi 

Parecer Reformulado de Plenário pelo Relator, Dep. Walter 

Ihoshi (PSD-SP), pela Comissão Especial, para modificações 

no Substitutivo apresentado. 

7.3  
Câmara 

Plenário 
20/02/2019 Fábio Trad Redação Final  
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

I. Membro de organização da sociedade civil ou de associação empresarial  

1. Introdução. Apresentação do projeto e da pesquisadora. Explicação do termo de 

consentimento. Pedido de consentimento para o início da gravação.  

2. Gostaria de saber um pouco da sua atuação na [organização do participante].  

3. Quais foram as origens da discussão sobre o cadastro positivo na [organização do 

participante]?  

4. Como o seu envolvimento com esse tema começou?  

5. Quais foram os principais pontos de debate que se recorda de ter acompanhado ao longo da 

tramitação do cadastro positivo?  

5.1. Abordar tema do consentimento e proteção de dados 

 5.2. Que atores considera que tenham sido relevantes nesse processo?  

6. Como a [organização do participante] atuou e se posicionou ao longo desse debate? 

Ocorreram mudanças de posicionamento ao longo dos anos?   

 6.1. Abordar julgamento do STJ  

 6.2. Abordar processos legislativos 

7. Acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados pode ter influenciado esse processo?  

7.1. Se sim, como?  

7.2. Se não, poderia falar por que acha isso?  

8. Como você enxerga a regulação do cadastro positivo hoje?  

8.1. Perguntar sobre possíveis pontos de melhoria na visão do participante.  

9. Você enxerga diferenças entre o que seja cadastro positivo e credit scoring (pontuação de 

crédito)?  

9.1. Se sim, quais?  

9.2. Se não, poderia falar por que acha isso?  

10. Tem algo que gostaria de acrescentar sobre o tema?  

 

II. Membros do Poder legislativo (Deputados ou senadores envolvidos na 

tramitação do projeto) 

1. Introdução. Apresentação do projeto e da pesquisadora. Expliomo o Icação do termo de 

consentimento. Pedido de consentimento para o início da gravação.  
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2. Gostaria de saber um pouco da sua atuação e envolvimento com o tema do cadastro positivo 

no Congresso.  

3. Você se recorda das origens da discussão sobre o cadastro positivo no Congresso?  

3.1. Houve algum momento em que essa discussão ficou mais intensa? Se sim, 

por que razões?  

3.2. Se recorda de possíveis referências internacionais nessa discussão?  

4. Quais eram os principais pontos de debate que se recorda de ter acompanhado ao longo da 

tramitação do cadastro positivo?  

4.1. Abordar tema do consentimento e proteção de dados 

5. Como foi a reação da Câmara/Senado à Medida Provisória nº518, de 2010, que instituiu o 

Cadastro Positivo?  

 5.1. Aprofundar possíveis pontos de elogio e/ou crítica.  

6. Menos de dez anos depois, outro projeto de lei começou a tramitar com urgência no 

Congresso para revisar a Lei. O que você considera que pode ter levado a isso?  

7. Qual a sua percepção sobre as discussões do Congresso na época da revisão da Lei do 

Cadastro Positivo?  

 7.1. Que atores considera que tenham sido relevantes nesse processo?  

8. Acredita que a tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados pode ter influenciado esse 

processo?  

 8.1. Se sim, como?  

 8.2. Se não, poderia falar por que acha isso? 

9. Tem algo que gostaria de acrescentar sobre o tema?  

 

III. Servidores públicos (Ministérios envolvidos no projeto e/ou Banco Central do 

Brasil) 

1. Introdução. Apresentação do projeto e da pesquisadora. Explicação do termo de 

consentimento. Pedido de consentimento para o início da gravação.  

2. Gostaria de saber um pouco da sua atuação no [instituição do participante].  

3. Você se recorda das origens da discussão sobre o cadastro positivo no [instituição do 

participante]?  

3.1. Como o seu envolvimento com esse tema começou?  

3.2. Houve algum momento em que essa discussão ficou mais intensa?   

3.3. Houve influências internacionais para isso?   

5. A [instituição do participante] foi uma das responsáveis pela elaboração de minuta do 

anteprojeto de lei do cadastro positivo. Poderia falar um pouco sobre esse processo?  
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5.1. Que referências foram utilizadas para a elaboração da minuta?  

5.2. Houve ponderação a respeito de modelos diferentes de regulação?  

5.3. Quais considera que foram os principais pontos de debate durante esse período?  

6. O governo vetou integralmente proposta de Lei do Cadastro Positivo aprovada no Congresso 

em 2010, editando Medida Provisória pouco tempo depois. Por que motivos considera que isso 

ocorreu?  

 6.1. Houve pressão de determinados setores para que mudanças fossem feitas?  

 6.2. Houve discordâncias sobre o texto?  

7. Como considera que foi a recepção à Medida Provisória editada pelo governo?  

8. Menos de dez anos depois, outro projeto de lei começou a tramitar com urgência no 

Congresso para revisar a Lei. O que você considera que pode ter levado a isso?  

9. Qual a sua percepção sobre as discussões do Congresso na época da revisão da Lei do 

Cadastro Positivo?  

 9.1. Que atores considera que tenham sido relevantes nesse processo?  

10. Acredita que a tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados pode ter influenciado esse 

processo?  

 10.1. Se sim, como?  

 10.2. Se não, poderia falar por que acha isso? 

11. Tem algo que gostaria de acrescentar sobre o tema?  
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Nome do projeto:  

A arquitetura jurídica da pontuação de crédito no Brasil: privacidade e crédito em debate  

 

2. Características e objetivos gerais da pesquisa:  

A pesquisa está sendo conduzida por Bárbara Prado Simão, mestranda em direito e 

desenvolvimento na Fundação Getulio Vargas e coordenadora da área de privacidade e 

vigilância do InternetLab.  

Trata-se de pesquisa desenvolvida para elaboração de dissertação de mestrado em Direito e 

Desenvolvimento da Fundação Getulio Vargas. O objetivo do estudo é analisar como ocorreu 

o processo de institucionalização da pontuação de crédito no Brasil e que fatores podem explicar 

o modo como esse arranjo jurídico foi criado e implementado.  

Para tanto, está sendo realizada análise de documentos e entrevistas com participantes que 

tenham tido envolvimento próximo com o processo regulatório estudado, com o objetivo de 

obter informações sobre a ação e percepção de determinadas organizações distintas e que 

agreguem à análise dos documentos estudados.  

 

3. Procedimentos: 

Pretende-se analisar três eventos nos quais houve, em diferentes esferas, ponderação a respeito 

dos contornos regulatórios da pontuação de crédito. São eles (i) o processo legislativo que 

culminou na Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e sua posterior revisão e 

regulamentação, (ii) Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Resp 

1419697/Rs), que abordou o tema, e aspectos relevantes do (iii) processo legislativo da Lei nº 

13.709 (Lei de Proteção de Dados Pessoais). Espera-se estudar esses eventos a partir de análise 

documental e entrevistas semiestruturadas. 

 

4. Participação na pesquisa:  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em entrevista por plataforma de vídeo, de 30 minutos 

a uma hora, conduzida pela pesquisadora responsável Bárbara Simão. Haverá, diante de seu 

consentimento expresso, registro de vídeo.    

 

5. Voluntariedade e direito de desistência:  

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

prejuízo. 

 

6. Riscos e benefícios:  
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O risco da participação nesta pesquisa está relacionado à possibilidade de sua identificação. 

Para que isso não ocorra, especial cuidado será dado à anonimização dos participantes por meio 

de pseudônimos. Também não serão utilizadas falas que possam identificar indiretamente o 

participante.   

A participação na pesquisa não implica gastos aos participantes.  

 

7. Direito de confidencialidade:  

A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por meio desta pesquisa não serão 

identificados, a não ser que o participante autorize expressamente sua identificação pela 

pesquisadora. Os registros de gravação serão mantidos em pasta cujo acesso é reservado 

unicamente à pesquisadora responsável.   

 

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral:  

Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos 

seus dados, a qualquer momento através dos contatos indicados abaixo. 

Bárbara Prado Simão. Mestranda em direito e desenvolvimento na Fundação Getulio Vargas. 

E-mail: Barbara.simao@fgv.edu.br. Telefone (11) 99544-9008.  

 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

9. Consentimento:  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, manifeste o seu consentimento para a 

pesquisadora responsável via e-mail ou assinando ao final deste documento.  

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

São Paulo, SP, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

 

 


