PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 441-D, DE 2017
(Do Senado Federal)
PLS nº 212/2017 - Complementar
Ofício nº 1203/2017 - SF
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº
12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos
de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores; tendo
parecer reformulado proferido em Plenário da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não implicação
da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo reformulado
(relator: DEP. WALTER IHOSHI). EMENDAS DE PLENÁRIO Nºs 1 A 10:
tendo parecer proferido em Plenário pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; pela não implicação da matéria em aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela rejeição das emendas de nºs 1 a 10 (relator: DEP. WALTER
IHOSHI).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS;
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
DEFESA DO CONSUMIDOR;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
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EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO A MAIS DE TRÊS COMISSÕES DE
MÉRITO, DETERMINO A CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA
ANALISAR A MATÉRIA, CONFORME O INCISO II DO ART. 34 DO RICD.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Parecer proferido em Plenário pelo relator designado da Comissão Especial
- 1º Substitutivo oferecido pelo relator
III - 1º Parecer Reformulado proferido em Plenário pelo relator designado da Comissão
Especial
- 2º Substitutivo oferecido pelo relator
IV - Emendas de Plenário (10)
V - Parecer proferido em Plenário pelo relator designado da Comissão Especial às
Emendas de Plenário
VI - 2º Parecer Reformulado proferido em Plenário pelo relator designado da
Comissão Especial
- 3º Substitutivo oferecido pelo relator
VII - 3º Parecer Reformulado proferido em Plenário pelo relator designado da
Comissão Especial
- 4º Substitutivo oferecido pelo relator
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................................
....................................................................................................
§ 3º ..........................................................................................
....................................................................................................
VII – o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos
relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento
adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a
gestores de bancos de dados, para formação de histórico de crédito,
nos termos de lei específica.
..................................................................................................”
(NR)
Art. 2º A Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º ....................................................................................
..................................................................................................
II – gestor: pessoa jurídica, que atenda aos requisitos mínimos
de funcionamento previstos nesta Lei e em regulamentação
complementar, responsável pela administração de banco de dados,
bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo
acesso de terceiros aos dados armazenados;
III – cadastrado: pessoa natural ou jurídica cujas informações
tenham sido incluídas em banco de dados;
IV – fonte: pessoa natural ou jurídica que conceda crédito,
administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo
ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem
risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços
continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e
assemelhados;
..................................................................................................”
(NR)
“Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas
nesta Lei, a:
I – abrir cadastro em banco de dados com informações de
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas;
II – fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I;
III – compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento
armazenadas com outros bancos de dados; e
IV – disponibilizar a consulentes:
a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas
informações de adimplemento armazenadas; e
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b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica
do cadastrado.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
..................................................................................................
§ 4º O cadastrado deve ser comunicado por escrito, por meio
físico ou eletrônico, da abertura de seu cadastro em banco de dados
e da possibilidade de compartilhamento de suas informações com
outros bancos de dados, nos termos do inciso III do caput deste
artigo.
§ 5º A comunicação de que trata o § 4º deve:
I – ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro
no banco de dados, sem custo para o cadastrado; e
II – ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de
fontes.
§ 6º Dispensa-se a comunicação de que trata o § 4º caso o
cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados.
§ 7º Para o envio da comunicação de que trata o § 4º devem ser
utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, comercial
ou eletrônico, fornecidos pelo cadastrado à fonte.
§ 8º As informações do cadastrado somente poderão ser
disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do
cadastro, observado o disposto no § 9º deste artigo e no art. 15 desta
Lei.
§ 9º É obrigação do gestor manter procedimentos adequados
para comprovar a autenticidade e a validade da autorização de que
trata a alínea “b” do inciso IV do caput.” (NR)
“Art. 5º .....................................................................................
I – obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, quando
solicitado;
II – acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes
no banco de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou pontuação
de crédito, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por telefone
ou por meio eletrônico, de consulta às informações pelo cadastrado;
III – solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele
erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 10 (dez) dias,
sua correção ou seu cancelamento, bem como a devida comunicação
aos bancos de dados com os quais a informação foi compartilhada;
.................................................................................................
V – ser informado previamente sobre a identidade do gestor e
sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados
pessoais;
..................................................................................................
§ 3º O prazo para disponibilização das informações de que
tratam os incisos II e IV do caput deste artigo será de 10 (dez) dias.
§ 4º O cancelamento e a reabertura de cadastro somente serão
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processados mediante solicitação do cadastrado ao gestor.
§ 5º O cadastrado poderá realizar a solicitação de que trata o §
4º a qualquer gestor.
§ 6º O gestor que receber a solicitação de que trata o § 4º é
obrigado a, no prazo de até 2 (dois) dias úteis:
I – encerrar ou reabrir o cadastro, conforme solicitado; e
II – transmitir a solicitação a todos os demais gestores, que, por
sua vez, devem também atender, no mesmo prazo, à solicitação do
cadastrado.” (NR)
“Art. 6º ....................................................................................
....................................................................................................
V – cópia de texto contendo sumário dos seus direitos,
definidos em lei ou em normas infralegais pertinentes à sua relação
com gestores, bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais
poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram
infringidos.
...................................................................................................
§ 2º O prazo para atendimento das informações de que tratam
os incisos II, III, IV e V do caput deste artigo será de 10 (dez) dias.”
(NR)
“Art. 8º ......................................................................................
I – (revogado);
II – (revogado);
..................................................................................................
IV – atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores, em
prazo não superior a 10 (dez) dias;
....................................................................................................
.........
Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecer políticas ou
realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão
a banco de dados de informações de cadastrados.” (NR)
“Art. 9º O compartilhamento de informações de adimplemento
entre gestores é permitido na forma do art. 4º.
§ 1º O gestor que receber informação por meio de
compartilhamento equipara-se, para todos os efeitos desta Lei, ao
gestor que anotou originariamente a informação, inclusive quanto à
responsabilidade por eventuais prejuízos a que der causa e ao dever
de receber e processar impugnações ou cancelamentos e realizar
retificações.
§ 2º O gestor originário é responsável por manter atualizadas
as informações cadastrais nos demais bancos de dados com os quais
compartilhou informações, sem nenhum ônus para o cadastrado.
§ 3º (Revogado).
..................................................................................................”
(NR)
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“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.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º A aplicação do disposto neste artigo, inclusive quanto à
forma e às condições de registro dos gestores, deverá obedecer ao
disposto em regulamento.
§ 4º O compartilhamento de que trata o art. 4º, inciso III,
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.
§ 5º As infrações ao regulamento de que trata o § 3º 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 dos
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.” (NR)
“Art. 17. ...................................................................................
....................................................................................................
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º, os órgãos
de proteção e defesa do consumidor poderão aplicar medidas
corretivas, estabelecendo aos bancos de dados que descumprirem o
previsto nesta Lei a obrigação de excluir do cadastro informações
incorretas, no prazo de 10 (dez) dias, bem como de cancelar os
cadastros de pessoas que solicitaram o cancelamento, conforme
disposto no inciso I do art. 5º.” (NR)
Art. 3º Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei nº 12.414, de 9 de junho
de 2011:
I – os §§ 1º e 2º do art. 4º;
II – os incisos I e II do art. 8º;
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III – o § 3º do art. 9º;
IV – o art. 11;
V – os §§ 1º e 2º do art. 12; e
VI – o art. 16.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 7 de novembro de 2017.

Senador Eunício Oliveira
Presidente do Senado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1º São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I - os bancos de qualquer espécie;
II - distribuidoras de valores mobiliários;
III - corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
IV - sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
V - sociedades de crédito imobiliário;
VI - administradoras de cartões de crédito;
VII - sociedades de arrendamento mercantil;
VIII - administradoras de mercado de balcão organizado;
IX - cooperativas de crédito;
X - associações de poupança e empréstimo;
XI - bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII - entidades de liquidação e compensação;
XIII - outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim
venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2º As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei
Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no § 1º .
§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:
I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
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inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques
sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito,
observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil;
III - o fornecimento das informações de que trata o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
IV - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam
recursos provenientes de qualquer prática criminosa;
V - a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2º , 3º , 4º , 5º , 6º , 7º e 9 desta Lei Complementar.
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes:
I - de terrorismo;
II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua
produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra o sistema financeiro nacional;
VI - contra a Administração Pública;
VII - contra a ordem tributária e a previdência social;
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;
IX - praticado por organização criminosa.
Art. 2º O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às
operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições.
§ 1º O sigilo, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos
mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil:
I - no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a apuração, a
qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de
conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras;
II - ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.414, DE 9 DE JUNHO DE 2011
Disciplina a formação e consulta a bancos de
dados com informações de adimplemento, de
pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para
formação de histórico de crédito.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados com
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 441-D/2017

9

informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de
histórico de crédito, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Parágrafo único. Os bancos de dados instituídos ou mantidos por pessoas jurídicas
de direito público interno serão regidos por legislação específica.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - banco de dados: conjunto de dados relativo a pessoa natural ou jurídica
armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a
prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro;
II - gestor: pessoa jurídica responsável pela administração de banco de dados, bem
como pela coleta, armazenamento, análise e acesso de terceiros aos dados armazenados;
III - cadastrado: pessoa natural ou jurídica que tenha autorizado inclusão de suas
informações no banco de dados;
IV - fonte: pessoa natural ou jurídica que conceda crédito ou realize venda a prazo
ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro;
V - consulente: pessoa natural ou jurídica que acesse informações em bancos de
dados para qualquer finalidade permitida por esta Lei;
VI - anotação: ação ou efeito de anotar, assinalar, averbar, incluir, inscrever ou
registrar informação relativa ao histórico de crédito em banco de dados; e
VII - histórico de crédito: conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos
às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa
natural ou jurídica.
Art. 3º Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do
cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas
informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para
avaliar a situação econômica do cadastrado.
§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, consideram-se informações:
I - objetivas: aquelas descritivas dos fatos e que não envolvam juízo de valor;
II - claras: aquelas que possibilitem o imediato entendimento do cadastrado
independentemente de remissão a anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou
nomenclatura específica;
III - verdadeiras: aquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação nos termos
desta Lei; e
IV - de fácil compreensão: aquelas em sentido comum que assegurem ao cadastrado
o pleno conhecimento do conteúdo, do sentido e do alcance dos dados sobre ele anotados.
§ 3º Ficam proibidas as anotações de:
I - informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem
vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor; e
II - informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social
e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas
e filosóficas.
Art. 4º A abertura de cadastro requer autorização prévia do potencial cadastrado
mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em
cláusula apartada.
§ 1º Após a abertura do cadastro, a anotação de informação em banco de dados
independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.
§ 2º Atendido o disposto no caput, as fontes ficam autorizadas, nas condições
estabelecidas nesta Lei, a fornecer aos bancos de dados as informações necessárias à formação
do histórico das pessoas cadastradas.
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§ 3º ( VETADO).
Art. 5º São direitos do cadastrado:
I - obter o cancelamento do cadastro quando solicitado;
II - acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes no banco de dados,
inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio
eletrônico, de consulta para informar as informações de adimplemento;
III - solicitar impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada
em banco de dados e ter, em até 7 (sete) dias, sua correção ou cancelamento e comunicação aos
bancos de dados com os quais ele compartilhou a informação;
IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de
risco, resguardado o segredo empresarial;
V - ser informado previamente sobre o armazenamento, a identidade do gestor do
banco de dados, o objetivo do tratamento dos dados pessoais e os destinatários dos dados em
caso de compartilhamento;
VI - solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios
automatizados; e
VII - ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para
a qual eles foram coletados.
§ 1º ( VETADO).
§ 2º ( VETADO).
Art. 6º Ficam os gestores de bancos de dados obrigados, quando solicitados, a
fornecer ao cadastrado:
I - todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos, no momento da
solicitação;
II - indicação das fontes relativas às informações de que trata o inciso I, incluindo
endereço e telefone para contato;
III - indicação dos gestores de bancos de dados com os quais as informações foram
compartilhadas;
IV - indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação
sobre ele nos 6 (seis) meses anteriores à solicitação; e
V - cópia de texto contendo sumário dos seus direitos, definidos em lei ou em
normas infralegais pertinentes à sua relação com bancos de dados, bem como a lista dos órgãos
governamentais aos quais poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram
infringidos.
§ 1º É vedado aos gestores de bancos de dados estabelecerem políticas ou
realizarem operações que impeçam, limitem ou dificultem o acesso do cadastrado previsto no
inciso II do art. 5º.
§ 2º O prazo para atendimento das informações estabelecidas nos incisos II, III, IV
e V deste artigo será de 7 (sete) dias.
Art. 7º As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser
utilizadas para:
I - realização de análise de risco de crédito do cadastrado; ou
II - subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou
outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente.
Parágrafo único. Cabe ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio
eletrônico, de consulta para informar aos consulentes as informações de adimplemento do
cadastrado.
Art. 8º São obrigações das fontes:
I - manter os registros adequados para demonstrar que a pessoa natural ou jurídica
autorizou o envio e a anotação de informações em bancos de dados;
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II - comunicar os gestores de bancos de dados acerca de eventual exclusão ou
revogação de autorização do cadastrado;
III - verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis,
informação impugnada, sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente
pelo cadastrado;
IV - atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores de bancos de dados, em
prazo não superior a 7 (sete) dias;
V - manter os registros adequados para verificar informações enviadas aos gestores
de bancos de dados; e
VI - fornecer informações sobre o cadastrado, em bases não discriminatórias, a
todos os gestores de bancos de dados que as solicitarem, no mesmo formato e contendo as
mesmas informações fornecidas a outros bancos de dados.
Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecerem políticas ou realizarem
operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações
de cadastrados que tenham autorizado a anotação de seus dados em bancos de dados.
Art. 9º O compartilhamento de informação de adimplemento só é permitido se
autorizado expressamente pelo cadastrado, por meio de assinatura em instrumento específico
ou em cláusula apartada.
§ 1º O gestor que receber informações por meio de compartilhamento equipara-se,
para todos os efeitos desta Lei, ao gestor que anotou originariamente a informação, inclusive
quanto à responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados e ao dever de receber e
processar impugnação e realizar retificações.
§ 2º O gestor originário é responsável por manter atualizadas as informações
cadastrais nos demais bancos de dados com os quais compartilhou informações, bem como por
informar a solicitação de cancelamento do cadastro, sem quaisquer ônus para o cadastrado.
§ 3º O cancelamento do cadastro pelo gestor originário implica o cancelamento do
cadastro em todos os bancos de dados que compartilharam informações, que ficam obrigados
a proceder, individualmente, ao respectivo cancelamento nos termos desta Lei.
§ 4º O gestor deverá assegurar, sob pena de responsabilidade, a identificação da
pessoa que promover qualquer inscrição ou atualização de dados relacionados com o
cadastrado, registrando a data desta ocorrência, bem como a identificação exata da fonte, do
nome do agente que a efetuou e do equipamento ou terminal a partir do qual foi processada tal
ocorrência.
Art. 10. É proibido ao gestor exigir exclusividade das fontes de informações.
Art. 11. Desde que autorizados pelo cadastrado, os prestadores de serviços
continuados de água, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações, dentre outros, poderão
fornecer aos bancos de dados indicados, na forma do regulamento, informação sobre o
adimplemento das obrigações financeiras do cadastrado.
Parágrafo único. É vedada a anotação de informação sobre serviço de telefonia
móvel na modalidade pós-paga.
Art. 12. Quando solicitado pelo cliente, as instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil fornecerão aos bancos de dados indicados as informações relativas às
suas operações de crédito.
§ 1º As informações referidas no caput devem compreender somente o histórico
das operações de empréstimo e de financiamento realizadas pelo cliente.
§ 2º É proibido às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão
das informações bancárias de seu cliente a bancos de dados, quando por este autorizadas.
§ 3º O Conselho Monetário Nacional adotará as medidas e normas complementares
necessárias para a aplicação do disposto neste artigo.
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Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, em especial quanto
ao uso, guarda, escopo e compartilhamento das informações recebidas por bancos de dados e
quanto ao disposto no art. 5º.
Art. 14. As informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados
por período superior a 15 (quinze) anos.
Art. 15. As informações sobre o cadastrado constantes dos bancos de dados
somente poderão ser acessadas por consulentes que com ele mantiverem ou pretenderem
manter relação comercial ou creditícia.
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.
Art. 17. Nas situações em que o cadastrado for consumidor, caracterizado conforme
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
aplicam-se as sanções e penas nela previstas e o disposto no § 2º.
§ 1º Nos casos previstos no caput, a fiscalização e a aplicação das sanções serão
exercidas concorrentemente pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação administrativa.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º, os órgãos de proteção e defesa do
consumidor poderão aplicar medidas corretivas, estabelecendo aos bancos de dados que
descumprirem o previsto nesta Lei obrigações de fazer com que sejam excluídas do cadastro,
no prazo de 7 (sete) dias, informações incorretas, bem como cancelados cadastros de pessoas
que não autorizaram a abertura.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e
da estrutura da Administração indireta;
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
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Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal
de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PARECER DO RELATOR, PELA COMISSÃO ESPECIAL, ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 441, DE 2017

O SR. WALTER IHOSHI (PSD-SP. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, nós apreciamos as emendas, e eu queria dar o parecer pela
rejeição, no mérito, das emendas de Plenário de nºs 1 a 10, que nos foram
apresentadas.
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