
Senhor Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,

demais presentes:

 Inicio  esta  minha  intervenção  cumprimentando

Vossa Excelência pela convocação desta audiência pública. 

             Com esta iniciativa, Vossa Excelência transmite

uma  importante  mensagem  à  Sociedade  em  geral,  ao

Ministério  Público,  à Advocacia,  à  Defensoria Pública e  às

demais  instituições  do  País,  qual  seja:  a  disposição  deste

Superior Tribunal de Justiça ao diálogo e ao debate franco e

racional,  com vistas ao aprimoramento das suas decisões,

que devem estar em sintonia não só com a lei, mas também

com as expectativas e esperanças que a Sociedade deposita

no Poder Judiciário brasileiro.

Parabéns, portanto, Ministro PAULO DE TARSO!

Antes de  abordar o tema propriamente  dito desta

audiência pública, gostaria de fazer dois registros:

PRIMEIRO:  que  a  contribuição  que  trago  para  a

consideração  deste  Tribunal,  o  faço  não  apenas  como



subprocurador-geral  da República com atribuições perante

esta Corte, mas também como Coordenador da 3ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Púbico Federal, que no

âmbito  da  nossa  Instituição,  trata  de  temas  e  questões

relacionadas à ordem econômica e ao consumidor;

O SEGUNDO REGISTRO, Senhor Presidente, é que

participei na semana passada, em São Paulo, da 9ª Reunião

da  SENACON  com  Sistema  Nacional  de  Defesa  do

Consumidor. Lá  estavam  Promotores  de  Justiça  do

Consumidor,  Defensores  Públicos  do  Consumidor,

representantes de Entidades Civis de Defesa do Consumidor,

além  representantes  de  Procons  de  todo  o  Brasil.

Considerando  a  convocação  por  Vossa  Excelência  desta

audiência pública, por minha sugestão, a Secretária Nacional

do Consumidor provocou a discussão pelos presentes sobre o

sistema scoring,  tendo havido várias manifestações de apoio

e elogio a uma Nota Técnica produzida pela SENACON sobre

este tema.

Faço  esta  menção,  Senhor  Presidente,  porque  a

posição  que  temos  sobre  o  sistema  scoring,  no  essencial,

coincide  com  o  entendimento  da  SENACON,  e  também

porque  esse  documento  recebeu  o  apoio  de  vários

participantes  da  reunião  mais  importante  que  ocorre



anualmente com os integrantes do SNDC.

Dito isto, passo à analise do sistema scoring.

A  visão  da  3ª  Câmara  do  MPF  sobre  o  uso  de

modelos  de  avaliação  e  classificação  de  risco  de  crédito,

chamados credit score ou escoragem de crédito, tem seu foco

nos benefícios trazidos por esta ferramenta não só para o

funcionamento  prudente  e  eficaz  dos  mecanismos  de

concessão de  crédito,  mas também na repercussão destes

benefícios sobre os tomadores de empréstimos, em especial,

para a ampliação do acesso ao crédito pelo cidadão comum.

Sabe-se  que  o uso destes modelos é  disseminado

em todos os mercados de crédito desenvolvidos, e são usados

como ferramenta auxiliar na análise de risco de crédito pelas

instituições  financeiras.  A  literatura  acadêmica  relaciona

inúmeros ganhos possibilitados pela existência de empresas

especializadas na avaliação de risco de crédito. 

Com o uso de técnicas estatísticas cada vez mais

sofisticadas, os modelos de avaliação de risco permitem, por

meio da atribuição de pesos a atributos dos tomadores de

empréstimos, definir uma pontuação. Essa pontuação indica,

com base  nas  características  do  tomador,  a  probabilidade



deste se tornar inadimplente. As informações cadastrais dos

consumidores são obtidas em bancos de dados, mantidos por

empresas que  atuam no segmento de  gestão de  banco de

dados dedicados à concessão de crédito, denominadas "birôs

de crédito"1. 

São  evidentes  os  ganhos  gerados  em  termos  de

redução  do  risco das  instituições  financeiras  e  do  custo

operacional na concessão de empréstimos, com repercussão

positiva sobre a competitividade e a taxa de juros cobrada

dos  consumidores.

Existem  outros  ganhos  também  que  são

apropriados  preponderantemente  pelas  instituições

financeiras, tais como: (a) maior agilidade na concessão de

crédito; (b) diminuição de subjetividade e consequentemente

adoção  de  critérios  objetivos  na  avaliação  de  risco;  (c)

tratamento  eficiente  de  dados  de  terceiros;  e  (d)  melhor

organização das informações.

Estes  mesmos  ganhos  deveriam  beneficiar

diretamente  os  consumidores  se  fossem  observadas  as

disposições  dos  arts.  4º,  5º  e  6º  da  Lei  nº  12.414/11

1 Atualmente, no país, três empresas atuam no segmento: Serasa Experian, do grupo irlandês Experian; SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito), empresa pertencente a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas –
CDL; e SCPC (Sistema Central de Proteção ao Crédito), administrado pela Boa Vista Serviços 



(Cadastro Positivo) e  art. 43 da Lei nº 8.078/90 (CDC), que

tratam  do  amplo  acesso  do  consumidor  às  informações

registradas que lhe dizem respeito, do direito de correção de

dados incorretos e do conhecimento dos critérios adotados

para a análise de risco.

O acesso pelos consumidores aos bancos de dados

com seus registros bancários e de crédito deve ser garantido

de modo geral. 

E, especificamente, frente a uma negativa de crédito

ou a uma avaliação abaixo das expectativas, o consumidor

deve  ser  informado,  especialmente,  sobre:  (a)  de  quais

bancos  de  dados  foram  retiradas  as  informações  ou  os

registros utilizados na avaliação e; (b) quais foram os dados,

as  informações,  os  atributos  ou  as  variáveis  que

decisivamente  contribuíram  para  gerar  a  pontuação  que

tenha dificultado ou impedido a concessão do crédito.

Hoje, os dados utilizados e os critérios aplicados no

modelo  de  score conferem  objetividade  à  análise  na

concessão  do  crédito,  mas  não  são  disponibilizados  ao

consumidor de forma compreensível. Isso tem que mudar!

Sabe-se que a pontuação decorrente da aplicação do



sistema de  scoring representa apenas um dos critérios que

podem  ser  adotados  pelas  instituições  de  crédito  para

conceder  ou  não  um  empréstimo  ou  financiamento.  Na

situação de fato, diante de um potencial cliente, o tratamento

tende a ser customizado e leva em consideração um conjunto

de  fatores,  variáveis  e  informações  que  excedem  à  mera

pontuação obtida.

Dentre os atributos considerados para a avaliação

de risco são comumente citados na literatura: (a) o grau de

escolaridade;  (b)  o  local  de  residência;  (c)  a  idade  e  a

natureza da ocupação; (d) a existência pretérita de restrições

de  crédito;  (e)  o  histórico  de  compras;  (f)  os  atrasos  nos

pagamentos.

Todos  esses  critérios  –  e  certamente  outros  da

mesma  natureza  –  são  relevantes  para  definir-se  sobre  a

concessão ou não do crédito. A eles o consumidor precisa ter

acesso,  seja  para  procurar  superar  o  impedimento  à

contratação do crédito, seja mesmo para que se tenha uma

ampliação  na  transparência  e  credibilidade  do  sistema de

classificação de risco. 

O tema aqui em debate é de grande relevância para

a gestão de risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional,



objeto da Resolução nº 3.721/2009 do  Conselho Monetário

Nacional, que dispõe sobre a implementação da estrutura de

gerenciamento  de  risco  de  crédito  pelas  instituições

financeiras. Assim, surge um "trade-off" entre a proteção dos

consumidores  e  a  estabilidade  do  sistema  financeiro,  um

conflito de interesses públicos, com expressão constitucional

(CF  170,  V,  e  CF  192),  que  tem  de  ser  juridicamente

regulado. 

A  questão  jurídica  parece  centrar-se  em  dois

pontos: (a) falta de transparência dos modelos de credit score

no  Brasil;  e  (b)  alegada  utilização  de  dados  antigos,

alcançados pelo prazo de cinco anos do art. 43, § 1º, do CDC,

que deveriam ter sido excluídos do cadastro.

No  primeiro  caso,  a  violação  de  direitos

fundamentais pela ausência de qualquer informação sobre os

motivos da negativa de crédito - os consumidores não sabem

exatamente  qual  seu  "score",  nem  como  a  pontuação  é

obtida,  como  já  dito,  caracteriza  ofensa  ao  direito  à

informação (art. 6º do CDC) e, em algumas situações, recusa

imotivada  (portanto  abusiva)  da  prestação  de  serviços

financeiros. 

No segundo caso – utilização de dados alcançados



pela  prescrição  –,  tem-se,  em  rigor,  prática  abusiva  por

violação expressa da lei. 

A  possibilidade  da  utilização  de  ferramentas  de

avaliação  de  risco  de  crédito  tornar-se  compatível   com o

CDC, portanto,  exige  a proposição de  ajustes que passam

pela  transparência,  pelo  acesso  à  informação  e  pela  não

utilização de informações vedadas (sobretudo pelo art. 43, §§

1º e 5º, do CDC). 

A adequação da conduta do mercado às normas de

proteção do consumidor, seria possível diante da ampliação

da  transparência  e  do  acesso  à  informação  para  os

consumidores quanto: 

a) à metodologia da pontuação, inclusive a natureza

dos  dados  utilizados  nos  modelos,  e  a  possibilidade  de

correção; 

b)  ao  fornecimento,  para  os  consumidores,  da

pontuação individual, com nome, os dados utilizados, data e

a fonte de onde foram retirados e o resultado obtido, bem

como sobre o que o consumidor pode fazer para melhorar a

sua pontuação; e 

c) à comunicação, para o consumidor, da relevância

da pontuação para a decisão de não conceder crédito.



As instituições financeiras, no tratamento do risco

na concessão do crédito, utilizam-se de bancos de dados ou

sistemas, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do

Banco Central – SCR. 

O Banco Central  possui constante  relacionamento

com as instituições financeiras, e o Sistema de Informações

de  Crédito (SCR) que tem sido um instrumento,  conforme

declara,  que desempenha papel importante na garantia da

estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e na prevenção

de crises. 

Portanto,  o  Banco  Central  pode  dar  valiosa

contribuição,  indicando  rotinas  e  procedimentos  que

ampliem  a  transparência  no  tratamento  do  risco  na

concessão de crédito, principalmente no que diz respeito ao

relacionamento  das  instituições  financeiras  com  o

consumidor  quando  da  comunicação  dos  resultados  da

avaliação de uma solicitação de crédito, em especial quanto

aos critérios utilizados na classificação do risco do tomador

de empréstimo. 

Essas  rotinas  e  procedimentos  serviriam  para

orientar o SNDC a propor diretrizes para o estabelecimento



de boas práticas dirigidas às instituições financeiras e aos

lojistas que façam uso dos sistemas de avaliação de risco,

inclusive  credit  score.  Essas  diretrizes  orientariam  as

instituições de crédito para que, em todas as  situações, a

legítima expectativa do consumidor de ter acesso aos seus

dados e a explicações claras e suficientes sobre os critérios

adotados  na  avaliação  do  seu  risco  de  crédito,  seja

alcançada. 

Essas "boas práticas" também podem ser dirigidas

às  empresas  de  scoring, quanto  à  transparência  das

informações pessoais armazenadas para a obtenção do score.

Conforme dispõe a Lei nº 9507/97, que disciplina o acesso

constitucional  às  informações  pessoais,  considera-se  de

caráter  público todo registro  ou banco de  dados contendo

informações que sejam ou que  possam ser  transmitidas a

terceiros,  ou que  não sejam de  uso privativo do órgão ou

entidade produtora ou depositária das informações.

No  estabelecimento  de  boas  práticas  para  a

utilização  de  scoring na  concessão  de  crédito,  deve  ser

considerado o princípio da harmonização dos interesses, de

modo a serem compatibilizadas a  proteção do consumidor

com a necessidade de mensuração de risco para a concessão

de crédito, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio. 



O  tema  deve  assimilar  o  conceito  de  cidadania

financeira,  que trata dos deveres e  direitos do cidadão no

âmbito  da  vida  financeira,  conforme  destaca  o  Programa

Cidadania Financeira do Banco Central2. Nessa perspectiva,

consideram-se  como  direitos  do  cidadão,  a  educação,   a

proteção e o acesso a informações sobre o funcionamento do

SFN com vistas a melhorar a qualidade do relacionamento do

cidadão com as instituições financeiras.

Finalizo,  Senhor  Presidente,  registrando  meus

agradecimentos  à  contribuição  dada  para  esta  nossa

intervenção  pelo  GT-SFN/3ª  CCR,  composto  por

procuradores da República.

Obrigado!

José Elaeres Marques Teixeira

  

2 http://www.bcb.gov.br/?PROGCIDADANIAFINANCEIRA   

http://www.bcb.gov.br/?PROGCIDADANIAFINANCEIRA

