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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME
Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.649, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB), com pedido cautelar – Rel. Ministro Gilmar Mendes – Decreto nº 10.046,
de 9 de outubro de 2019 – Informações.

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de Nota Técnica (NT) cuja finalidade é prestar informações para subsidiar o exercício da
representação judicial da União, na forma do art. 1º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
relativamente à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.649, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB), com pedido de liminar para que haja suspensão da eficácia do Decreto nº
10.046, de 9 de outubro de 2019, que “dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da
administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de
Dados”.
2.
Na ação, alega-se que houve afronta ao artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da Constituição Federal,
bem como violação direta aos artigos 1º, caput, inciso III e 5º, caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição
Federal.
3.
Os órgãos da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia se ativeram à análise
técnica do Decreto nº 10.046/2019. Suas conclusões não devem ser interpretadas, de nenhum modo, como
substituição à análise jurídica pelos órgãos competentes dos Poderes Executivo e Judiciário. Do ponto de vista
técnico, concluiu-se que o decreto em questão está respaldado pelas melhores práticas de gestão pública e de
tecnologia da informação e que se harmoniza com a legislação extravagante em vigor sobre simplificação,
desburocratização, disponibilidade, celeridade, eficiência e eficácia no desenho, gestão e oferta de serviços
públicos, em benefício das cidadãs e cidadãos do país.
ANÁLISE
Histórico técnico do normativo
4.
Entende-se por governança o conjunto de mecanismos e procedimentos que permitem aos
gestores uma tomada de decisão esclarecida, a capacidade de realizar as decisões tomadas e de prestarem contas
dos resultados de sua gestão, garantindo transparência em suas ações. Do ponto de vista técnico, o Decreto nº
10.046/2019 surgiu com o propósito de aperfeiçoar os procedimentos institucionais e operacionais dos órgãos de
governança do Poder Executivo. A referida norma substituiu e revogou o Decreto nº 8.789, de 29 de junho de
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2016, que regia o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal. Logo, percebe-se que a
temática de compartilhamento de bases de dados possui um histórico anterior a 2019.
5.
Nesse quadro, o processo de alterações normativas surgiu da necessidade de prover mecanismos
para simplificar a oferta de serviços públicos; subsidiar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e
o monitoramento de políticas públicas; possibilitar a análise de condições para acesso a benefícios sociais e sua
respectiva manutenção; e fomentar a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pelo
governo por meio de mecanismos seguros de compartilhamento de dados que garantam a confiabilidade das
informações, sua interoperabilidade e os requisitos de segurança da informação e comunicações necessários e
suficientes para prover sua disponibilidade, integridade, autenticidade e confidencialidade.
6.
O Decreto nº 10.046/2019 está também amparado por uma rede de normativos sobre governança
pública e simplificação de serviços. Exemplos dessa lógica de melhoria da gestão pública podem ser encontrados
no Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, e no Decreto nº 9.094/2017, que regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de
junho de 2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui
o CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de
obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da
autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.
7.
Para viabilizar a implementação do processo de compartilhamento seguro de dados,
em alinhamento prático com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD)
e com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), o Decreto nº
10.046/2019 estabelece três níveis de categorização de compartilhamento de dados: amplo, restrito e específico.
Visa, assim, a estabelecer um processo de compartilhamento em função da restrição de acesso das informações.
8.
O Decreto nº 10.046/2019 permite a gestão e o uso de dados já gerados nos sistemas da
Administração Pública Federal de forma a garantir qualidade da informação, com o uso da tecnologia para
promover eficiência nos processos, bem como garantir a segurança da informação através de critérios previstos
pelo próprio Decreto e com base na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (vide artigo 5º do Decreto nº
10.046/2019).
9.
Além disso, o normativo ora analisado se refere às plataformas de interoperabilidade para
compartilhamento de dados, cujo objetivo é simplificar, adotando práticas da segurança dos dados, o acesso às
informações por meio de infraestruturas tecnológicas comuns. Tais infraestruturas são capazes de armazenar as
bases de dados e gerenciar as integrações entre sistemas em tempo real.
10.
Visando à sustentabilidade técnica do modelo de governança e compartilhamento de dados
custodiados pela Administração Pública Federal, o Decreto ora comentado institui o Cadastro Base do Cidadão
(CBC), cujo objetivo é tornar as informações biográficas e os atributos de identificação dos cidadãos qualificadas
o suficiente para subsidiar a prestação de serviços públicos digitais fim a fim. Isso significa a redução na
manipulação de papel, diminuindo a presença física do cidadão no órgão que presta serviços, bem como
reduzindo ou eliminando o fornecimento de documentos de identificação já conhecidos ou acessíveis pelo
governo. Tais práticas fomentam o processo de transformação digital e geram uma significativa economia de
tempo e de recursos para o cidadão e para o Poder Público.
11.
Outro ponto de destaque, presente no art. 16, inciso IV do Decreto, é a viabilização de uma
interface única de atualização cadastral, suportada por soluções tecnológicas interoperáveis que desobrigará
o cidadão a prestar suas informações pessoais toda vez que necessitar de um serviço público ou de regularizar
sua situação cadastral no governo. Uma vez que o governo já possui seus dados, cabe facilitar o acesso e
atualização dos dados pelo próprio cidadão, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso
XXXIII, no artigo 37, § 3º, inciso II, e no artigo 216, § 2º da Constituição Federal, bem como no artigo 1º da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
12.
No que se refere ao Cadastro Base do Cidadão (CBC), cabe esclarecer que o CBC não é uma
nova base de dados, seu objetivo é criar uma visualização integrada de dados hoje existentes de forma
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descentralizada para aumentar a confiabilidade entre os cadastros, suportada por tecnologias interoperáveis.
Quanto aos atributos do CBC, cuja finalidade é identificar o cidadão para relacionar-se com o governo, o decreto
traz um rol exemplificativo do que seriam dados biográficos e biométricos. Mas o CBC por si só não gera, copia
ou duplica nenhum dado. Ao contrário, o CBC possui mecanismos de consulta dos dados, em tempo real,
nas bases existentes em órgãos do governo, para finalidade exclusiva de oferta de serviços e de gestão de
políticas públicas
13.
Trata-se de um mecanismo essencial para a autenticação digital, que reduz a ocorrência de
falsificação ideológica e duplicação de identificação, o que evidentemente evita fraudes e estelionatos. Além
disso, traz maior confiabilidade em operação, inclusive transações financeiras, simplifica e automatiza
procedimentos de prova de vida, identificação, reduzindo custos e riscos no fornecimento de serviços públicos.
Outros benefícios dos dados biométricos são a desduplicação de cadastros do governo, trazendo qualidade e
unicidade dos dados. Todas essas medidas devem ser pautadas em tecnologia de segurança da
informação, a fim de garantir a eficiência na execução dos serviços públicos.
14.
Vale frisar que todos esses recursos tecnológicos também são utilizados por empresas e
governo de outros países, como por exemplo a implementação dos Base Registries nos países da União
Européia:
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practiceson-building-successful-interconnections-of-base-registries.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/presentations/base-registries-vp.pdf
15.
O próprio decreto cuidou de estabelecer mecanismos de segurança e de transparência sobre as
decisões quanto ao compartilhamento de dados, através do CCGD, com publicação de suas ações através
de resolução, divulgadas no Diário Oficial e na Internet.
16.
É preciso atentar que o texto da ADI faz uma extrapolação das finalidades acerca do uso de
dados compartilhados pelos órgãos da administração pública, previstas no artigo 1º do decreto, cujas finalidades
são simplificar a oferta de serviços, implementar políticas públicas, promover melhoria no acesso e manutenção
de benefícios sociais, e aumentar a qualidade das operações da Administração Pública Federal.
17.
Cabe destacar, ainda, que a gestão do CBC, por abordar tema afeto a vários segmentos do governo
e da sociedade, será exercida por um órgão colegiado, composto por distintos órgãos e entidades do
governo federal. Tal colegiado é denominado Comitê Central de Governança de Dados (CCGD). A tal
comitê caberá, dentre outras competências, assegurar que os interesses de todos os órgãos governamentais, e não
apenas daqueles representados no colegiado, sejam atendidos. Além disso, assegurará que as deliberações
estejam alinhadas às expectativas da sociedade, bem como às normas existentes. Na condição de órgão
estratégico de governança pública, o CCGD é responsável por traçar uma visão de futuro para a sustentação do
CBC, tornando-o um mecanismo que viabilize a identificação fidedigna dos cidadãos para todos os órgãos de
governo, em prol da melhoria da qualidade das informações por eles custodiadas com vistas a implementação de
políticas públicas.
18.
Destaca-se, ainda, que a própria criação do Comitê demonstra uma preocupação de que as
questões referentes ao compartilhamento de dados não estejam centralizadas em um órgão. O Comitê representa
um espaço de discussão entre órgãos com naturezas diferentes exatamente para que os assuntos possam ser
amadurecidos. As decisões são tomadas por consenso, ou seja, todos os membros precisam concordar com a
decisão para que ela seja tomada, novamente ressaltando o cuidado com o tema.
19.
Quanto à composição, cabe destacar que os membros possuem naturezas diferentes. Destaca-se a
presença da AGU, que traz aspectos e análises jurídicas para as decisões do comitê. A CGU é um órgão com
atribuições de controle interno e transparência, que são perspectivas muito importantes para o Comitê; é um
órgão cujas funções estão definidas, em parte, na Lei de Acesso à Informação, e que também é gestor da política
de dados abertos. A Receita e o INSS possuem ampla maturidade em governança de dados e gestão de sigilo. Já
a Casa Civil, a Secretaria Especial de Modernização do Estado e a Secretaria Especial de Desburocratização,
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Gestão e Governo Digital contam com uma visão abrangente das necessidades dos órgãos públicos, por
desempenharem funções de articulação. Essa composição do colegiado demonstra a preocupação de se agregar
visões institucionais distintas e complementares.
20.
A instituição de um sistema de governança e a formulação de uma política de dados trazem uma
maior confiabilidade aos processos de gestão, pautando-se no princípio de accountability, com decisões
colegiadas e divulgação de seus resultados para a sociedade na página da internet do CCGD (gov.br). O modelo
de governança de dados está pautado tecnicamente em estudos de modelos de outros países e amplas discussões
entre os órgãos sobre a gestão dos dados, critérios de compartilhamento, de segurança e de uso, através de
grupos de trabalho técnicos.
21.
Recorde-se que o Poder Executivo tem adotado o mesmo princípio da União Europeia para
proteção de dados pessoais: o princípio segundo o qual dados particulares devem ser apresentados somente
uma vez ao Poder Público na prestação de serviços variados (Once-Only Principle). O objetivo de tal princípio é
reduzir o fardo administrativo sobre pessoas físicas e jurídicas na obtenção de bens e serviços públicos. Mais
informações
estão
disponíveis
em https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle. Note-se, igualmente, que a
legislação europeia sobre proteção de dados pessoais (GDPR) é uma das mais rigorosas do mundo, e que a
LGPD foi fortemente inspirada em tal norma.
22.
Por tudo já exposto, depreende-se que tanto a promulgação do Decreto nº 8.789/2016, como a do
o seu sucessor (o Decreto nº 10.046/2019, em análise) e de vários outros normativos do ordenamento jurídico
brasileiro, estão diretamente relacionadas à transformação digital do Estado brasileiro e de velhas práticas que
ensejam atrasos e ineficiências na prestação de serviços públicos. Essas práticas sobre governança de dados não
constituem uma inovação brasileira: ancoram-se nas práticas internacionais sobre governança de dados, tais
como o DAMA-DMBOK, que buscam usar dados e informações como fontes para melhoria contínua de serviços
e como ativos a serem zelados cuidadosamente pelos órgãos e pelas entidades responsáveis.
23.
Desse modo, o objetivo final é proporcionar maior eficiência e eficácia na prestação de serviços
públicos. Em um contexto social no qual a sociedade da informação é a regra, as pessoas aguardam grande
celeridade na prestação de serviços públicos, sem que haja prejuízos para seus dados pessoais ou privacidade. O
Decreto nº 10.046/2019 contempla, justamente, essas preocupações, ao facilitar o intercâmbio de dados entre
órgãos e entidades públicas que, dentro das suas respectivas atribuições legais, seguem obrigados a apreciar a
publicidade ou a restrição (ou o sigilo) das informações pessoais, na forma da LAI, da LGPD e das demais
normas em vigor.

Análise das finalidades gerais sobre compartilhamento de dados, previstas no Decreto nº 10.046/2019

24.
Após o breve histórico e a explanação sobre o contexto do Decreto nº 10.046/2019, cumpre
verificar especificamente o conteúdo das regras operacionais e estratégicas que ele propõe em seu texto, de
forma associada a outras normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.
25.
O tratamento do tema governança no compartilhamento de dados, por meio de decreto, indicou
coerência constitucional e não parece ter ferido, salvo melhor juízo, o artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da
Constituição Federal de 1988 (CF/1988), abaixo transcritos:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;
VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
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a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

26.
Resta clara a competência do Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para
fiel execução da lei. Ademais, a leitura da alínea “a”, do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal está
completamente alinhada ao artigo 21 do Decreto nº 10.046/2019. Ao criar o Comitê Central de Governança de
Dados, o Decreto nada mais fez que dispor, lato sensu, sobre a organização e o funcionamento da administração
pública federal, sem, com isso, gerar aumento de despesa.
27.
Para além da Constituição Federal, pode-se também verificar que diferentes leis federais deram
concretude à necessidade de governança de dados, seja para proteger dados pessoais e privacidade dos titulares
das informações, seja para melhorar a comunicação entre órgãos e entidades públicos para possibilitar mais
eficácia e celeridade nos serviços públicos.
28.
Exemplo disso é o artigo 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a
Identificação Civil Nacional (ICN) e determina que o poder público ofereça mecanismos que possibilitem o
cruzamento de informações por ele custodiadas para fins de concessão e manutenção de benefícios fiscais.
29.
Outro exemplo é o artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe
sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. O
inciso em questão estipula que o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços,
devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar a diretriz de aplicação de soluções
tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar
melhores condições para o compartilhamento das informações.
30.
R um outro exemplo nos é dado pela Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que racionaliza atos
e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Nessa lei, é estabelecida grande flexibilidade na
apresentação de documentos por parte do cidadão, devendo a administração pública obter os meios necessários
para facilitar a prestação do serviço público (inclusive por canais eletrônicos) e reduzir as exigências
documentais.
31.
O estrito alinhamento de propósitos e a legitimidade do Decreto em face das normas
constitucionais e infraconstitucionais acima mencionadas podem ser constatados no texto do artigo 1º, incisos I a
V do Decreto nº 10.046/2019. Nesse trecho, o decreto estabelece normas e diretrizes para o compartilhamento de
dados custodiados pelo Poder Público com a finalidade de atender, justamente, os princípios e as regras
supramencionados.

Alinhamento entre o Decreto nº 10.046/2019 e a LGPD

32.
Cumpre também salientar que, em nenhum momento, o decreto ora analisado ofendeu os
princípios gerais de privacidade e de proteção à intimidade e aos dados pessoais, seja sob o ponto de vista
gramatical ou interpretativo, seja sob o ponto de vista das práticas administrativas adotadas para implementação
da norma.
33.
O modo mais simples de constatar esse fato é estabelecer um breve comparativo entre trechos do
texto da LGPD e do decreto:
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD:
Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à
https://sapiens.agu.gov.br/documento/557742727
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descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo
público em geral.
Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades
específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.
Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019:
Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados
entre os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional
e os demais Poderes da União, com a finalidade de:
I - simplificar a oferta de serviços públicos;
II - orientar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento de
políticas públicas;
III - possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de benefícios sociais e fiscais;
IV - promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pela
administração pública federal; e
V - aumentar a qualidade e a eficiência das operações internas da administração pública
federal.
(...)
Art. 3º O compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º observará as
seguintes diretrizes:
I - a informação do Estado será compartilhada da forma mais ampla possível, observadas as
restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o disposto na Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
(...)
III - os mecanismos de compartilhamento, interoperabilidade e auditabilidade devem ser
desenvolvidos de forma a atender às necessidades de negócio dos órgãos e entidades de que trata
o art. 1º, para facilitar a execução de políticas públicas orientadas por dados;
(...)
V - nas hipóteses em que se configure tratamento de dados pessoais, serão observados o direito
à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural, a proteção dos dados e as
normas e os procedimentos previstos na legislação; (...)
(...)
Art. 7º As plataformas de interoperabilidade contemplarão os requisitos de sigilo,
confidencialidade, gestão, auditabilidade e segurança da informação necessários ao
compartilhamento de dados, conforme regras estabelecidas pelo Comitê Central de Governança
de Dados.

34.
Da leitura combinada dos dispositivos fica evidenciado que o disposto no art. 1º, incisos I e II,
art. 3º, incisos I, III e IV e art. 7º do Decreto 10.046/19 refletem e regulamentam os comandos reproduzidos da
LGPD. Os requisitos de segurança da informação e comunicação previstos na LGPD, em especial aqueles
dispostos nos artigos 46 a 49 da lei, também são plenamente atendidos. O compartilhamento de dados só se
operacionaliza se cumprir tal requisito. Ainda que tal previsão não precisasse, em tese, constar na norma, pois o
próprio sistema de hierarquia das normas já determina a proteção constitucional da intimidade e dos dados
pessoais (art. 5º, incisos X a XII da CF), o Poder Executivo teve a cautela de reafirmar no decreto o seu
compromisso com o compartilhamento seguro e legal através da referida previsão normativa. Portanto, não há
violação da competência para legislar prevista na Constituição Federal, tampouco ofensa à Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais.

Inexistência de finalidades ilícitas no compartilhamento técnico dos dados
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35.
Constatado que a própria legislação sobre proteção de dados autoriza a coleta e o tratamento de
dados para as finalidades indicadas, inclusive nos casos de dados sensíveis, sem a necessidade de autorização
explícita por parte de seu titular em certas hipóteses, não há por que alegar ou “supor” que existe um processo de
vigilância indevida ou violação a direitos individuais. O decreto busca, precisamente, disciplinar a gestão
adequada e segura de dados custodiados pelo Estado a partir dessa autorização permitida pela LGPD, nos termos
abaixo:
36.
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
(...)
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

37.
O texto do decreto passou por um processo de evolução, aprimoramento e atualização para melhor
se adequar sobretudo à LGPD. Um dos motivos que auxiliaram na decisão por revogar o Decreto nº 8.789/2016
consistia na necessidade de harmonizar o texto com a LGPD – o que foi feito no Decreto nº 10.046/2019.
38.
No mais, em momento algum o decreto autoriza a divulgação ou compartilhamento dos dados sem
critérios. Ao contrário, quando um dado custodiado pela administração for enquadrado no nível de categoria
mais rígida por ele prevista (categoria específica), tal dado necessita de autorização específica a partir de um
pedido devidamente justificado para poder ser compartilhado, ainda que dentro da própria administração.
39.
É preciso registrar que o Governo Federal é um só, chefiado pelo Presidente da República,
auxiliado pelos Ministros de Estado e as divisões ministeriais são temáticas, podendo ser instituídas e revogadas
a critério do Presidente. O compartilhamento de dados ocorre entre órgãos do mesmo governo para a
simplificação da oferta de serviços públicos, para a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento
de políticas públicas, para a análise da regularidade da concessão ou do pagamento de benefícios e para trazer
fidedignidade aos dados constantes das bases dos órgãos.
40.
Outrossim, deve ser recordado que a legislação em vigor já dispõe de inúmeras regras
administrativo-disciplinares e criminais para punir as autoridades públicas que cometam excessos ou desvios de
finalidade, no que concerne ao uso indevido de dados e informações pessoais.
41.
Exemplos disso são o art. 121 da Lei nº 8.112/1990, que afirma que o servidor responde civil,
penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições; o art. 11 da Lei nº 8.429/1992, que
estipula que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições; e a própria LGPD, que prevê sanções administrativas nos arts. 52 e ss. de seu texto.
42.
Desse modo, não é razoável supor que as autoridades e os servidores que utilizam as normas do
Decreto nº 10.046/2019 realizarão suas atividades com reiterada má-fé. A boa-fé e a ética são a prática
corriqueira e a regra no serviço público federal. Em caso de descumprimento das normas em vigor, a pessoa que
houver cometido o ilícito deverá ser responsabilizada, mas isso não permite a generalização de que vários
agentes públicos descumprirão o ordenamento jurídico em vigor. Não parece adequado supor ou inferir que todos
os profissionais do setor público, ou uma maioria, sempre interpretarão o decreto de forma nociva aos interesses
das pessoas e da sociedade, criando uma “hipervigilância” que é incompatível com os fundamentos democráticos
previstos no artigo 1º da Constituição Federal.
43.
Ademais, em diversos casos, é necessário que os usuários de serviços públicos comprovem
possuir os requisitos para o usufruto do direito posto. Isso envolve, por exemplo, apresentação de documento de
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identificação ou comprovante de quitação eleitoral ou com o serviço militar obrigatório, sem as quais não há
como o Estado aferir se, de fato, o direito pleiteado pode ser concedido.
44.
Esse processo faz parte da burocracia estatal necessária e que permeia a própria atividade pública
em todos os seus níveis. Felizmente, com o processo de transformação digital, as disfuncionalidades da
burocracia foram reduzidas e foram substituídas por um serviço prestado de forma eficiente e eficaz, reduzindo
ou eliminando a papelização e o risco de fraudes, nos casos de concessão de benefícios a pessoas que não estão
aptas a tê-los.
45.
Supor que a coleta, o tratamento e o compartilhamento seguro de dados, propostos no decreto para
fins de políticas públicas, equivalem a uma suposta existência de “ferramenta de vigilância estatal extremamente
poderosa” é uma ideia equivocada. Com isso, a parte proponente da ação pode inviabilizar um normativo e uma
estrutura de governança que tratam, justamente, de um processo público seguro para a implementação de
políticas públicas importantíssimas. A aceitação dessa tese, que não encontra amparo legal, acarretará o
engessamento e a paralisia de diversas atividades estatais que são executadas de forma eletrônica.
46.
Não há como evitar, não encontra lógica e não se mostra producente protelar o processo de
transformação digital para o qual os países mais avançados em gestão pública têm caminhado. O que resta ao
Estado é se manter na vanguarda e adotar medidas de governança para um compartilhamento seguro de dados,
atrelado à legislação de proteção de dados – para, dentre outras finalidades, ampliar e simplificar a oferta de
serviços públicos.

Das alegações do CFOAB sobre o Decreto nº 10.046/2019

47.

A parte autora da ADI afirma:
É reconhecido pela LAI que cabe aos “aos órgãos e entidades do poder público, observadas as
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a (...) III - proteção da informação
sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e
eventual restrição de acesso”, de acordo com seu artigo 6º. Desta forma, considera-se conduta
ilícita que enseja a responsabilidade do agente público: “IV - divulgar ou permitir a divulgação
ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal”, de acordo
com art. 32 da Lei Federal nº. 12.527/2011.
Na Lei de Acesso à Informação, o tema das informações pessoais é disciplinado no artigo 31,
com a seguinte redação:
“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e
garantias individuais.”
Por consequência, as disposições previstas no art. 31 da Lei de Acesso à Informação exigem de
qualquer ato infralegal regulamentador a estrita observância e respeito às informações
pessoais, aos direitos fundamentais e à transparência em relação aos titulares das informações
– os titulares de dados pessoais. Contudo, o Decreto nº 10.046/2019, ao disciplinar o
compartilhamento de informações e dados pessoais, não estabelece proteção suficiente aos
direitos dos titulares dessas informações.

48.
Essa linha argumentativa não deve ser acolhida, salvo melhor juízo, pelos motivos já expostos
acima. Inúmeros trechos do Decreto nº 10.046/2019 estabelecem proteção e salvaguardas mais que suficientes
aos dados pessoais e a seus titulares, em linha com os direitos constitucionais referidos. Exemplos disso são o
art. 2º, incisos XV e XXIII; art. 3º, incisos I, II, V e VI; art. 7º; art. 12 e seus §§; art. 15, § 3º; e art. 21. Em todos
esses dispositivos, o cuidado com segurança da informação, auditabilidade, integridade e proteção das
https://sapiens.agu.gov.br/documento/557742727
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informações é evidente. Interpretar de maneira diversa é distorcer explícita e gramaticalmente a redação do
decreto.
49.
Basta a leitura do inciso I do artigo 3º do decreto para se atestar o expresso e total alinhamento do
Decreto nº 10.046/2019 à LGPD. Determina-se que o compartilhamento de dados, pelos órgãos e entidades,
observe as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o disposto na LGPD,
protegendo os direitos dos titulares das informações.
50.
Não obstante, o artigo 7º ainda aprofunda a proteção e determina que as plataformas de
interoperabilidade contemplem requisitos de sigilo, confidencialidade, gestão, auditabilidade e segurança da
informação necessários ao compartilhamento de dados. Pelo sigilo, por exemplo, o decreto reforça a proibição
legal de divulgar informações obtidas, bem como o dever ético-legal de não revelar dados confidenciais
custodiados. Pelo disposto na norma, as plataformas deverão possuir requisitos técnicos operacionais capazes de
garantir o sigilo das informações a serem compartilhadas.
51.
A garantia do sigilo vem, também, fortalecer a defesa dos direitos fundamentais postos no inciso
X do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Na qualidade legal de custodiante de dados, inclusive de caráter
pessoal, o Estado busca promover, por meio de seus regulamentos a proteção dos dados dos cidadãos.
52.
Ao disciplinar a governança no compartilhamento de dados, o Poder Público busca o alinhamento
dessas normas acima citadas. Recorde-se que é necessário que, em determinadas situações (a exemplo de
programas como o Bolsa Família), certos dados sejam coletados para a aferição do direito ou manutenção de
benefícios. Por isso, e com a cautela que o tema enseja, o decreto prevê um processo seguro para o
compartilhamento dos dados coletados e custodiados pelo Estado.
53.
A interrupção da validade, da vigência ou da eficácia do Decreto nº 10.046/2019 geraria um vazio
normativo e de governança com profunda insegurança jurídica. Sem normas executáveis sobre o tema, o
Ministério da Economia e o colegiado de referência (CCGD) seriam forçados a paralisarem as atividades
administrativas e técnicas referentes à governança de dados em toda a Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional. Isso porque a administração se submete ao princípio da legalidade estrita e, sem
normas aplicáveis, os gestores não mais disporão de normas suficientes para seguir nas atividades de governança
de dados, no contexto de transformação digital dos serviços públicos.
54.

A parte autora da ADI também afirma que:
Dentre as diversas finalidades previstas no artigo 1º do Decreto nº. 10.046/2019, nenhuma
objetiva o tratamento adequado e transparente dos dados pessoais. O decreto apresenta uma
falsa aparência de legalidade; ao ser confrontado com a legislação constitucional e
infraconstitucional, torna-se cristalino que este decreto, na realidade, desprotege os dados
pessoais e retira os requisitos mínimos do conteúdo dos direitos fundamentais à privacidade e à
proteção de dados pessoais, não só em comparação com a Lei Federal nº 12.527/2011 e com o
art. 11 da Lei 13.444/2017, mas em total desarmonia com a Lei nº 13.709/2018, como será
analisado no item V infra.

55.
No tocante a tal alegação, ela parece tentar resumir todo o decreto ao seu artigo 1º - o que causa
estranheza, pois ele disciplina somente a finalidade a que se propõe o normativo, e não aos procedimentos
relativos ao tratamento de dados. Mais uma vez, deve ser reforçado que o decreto prevê como diretrizes, nos
incisos I, V e VI do artigo 3º, que a coleta, tratamento e o compartilhamento de dados, inclusive os pessoais,
pelos órgãos e entidades deve ser realizado nos termos do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. Cabe à
LGPD, como lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, disciplinar como o tratamento desses dados
deve ser feito. A LGPD se sobrepõe ao decreto e com ele não é incompatível.
56.
Recorde-se que o Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020, regulamentou as atribuições da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Tal autoridade dispõe de amplos poderes sobre
entidades públicas e privadas e efetuará controle sobre numerosas atividades relativas à governança de dados. A
administração pública federal prestará contas à ANPD sobre suas atividades de proteção de dados pessoais, razão
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pela qual não há como se cogitar que as atividades do Cadastro Base do Cidadão ou do Comitê (CCGD) seriam
“ilimitadas” em termos de possibilidades e de “vigilância estatal”.
57.

Outros pontos alegados pela autora são:
De acordo com o preâmbulo do Decreto nº 10.046/2019, pretende-se regulamentar o Capítulo IV
da LGPD, que cuida especificamente do tratamento de dados pelos órgãos públicos. Nos termos
do art. 26 da LGPD, o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a
finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas
entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º
da própria LGPD, que são os seguintes: (...)
Entretanto, o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança instituídos pelo
Decreto nº 10.046/2019 desrespeitam princípios basilares da LGPD, como veremos a seguir, ao
institucionalizar e regulamentar um cadastro unificado que será compartilhado pelos órgãos do
poder público federal de forma praticamente livre.
Outra grande apreensão são as prováveis vulnerabilidades de segurança de um banco de dados
descomunal, como esse Cadastro Base do Cidadão. Desta forma, são preocupantes os riscos de
vazamentos e de incidentes de segurança que podem comprometer irreversivelmente a
privacidade e a proteção de dados dos cidadãos brasileiros. (...)
Embora o art. 3º, inciso I, do Decreto nº 10.046/2019 preveja - dentre as diretrizes elencadas
para o compartilhamento de dados - que se observe o disposto na LGPD, verifica-se no
detalhamento das demais normas do decreto que as regras adotadas para o compartilhamento de
dados pelos órgãos governamentais permitem interligar bases e cruzar dados pessoais sem
critérios que sejam conhecidos dos cidadãos: sem informações claras, adequadas e
transparentes sobre a realização da coleta e do tratamento, bem como, sobre quem são e como
agem os agentes do tratamento.
O sistema de controle desses agentes é totalmente falho, de forma a fragilizar os direitos
fundamentais. Essa opacidade também trará insegurança jurídica, tendo em conta que o
tratamento de dados pessoais com genéricos objetivos - como o aumento da eficiência na
prestação dos serviços públicos - pode facilitar violações aos direitos humanos. (...)
O Decreto nº 10.046/2019 não possibilita uma análise do contexto do uso das informações, das
hipóteses previstas para compartilhamento de dados, da finalidade de sua utilização, dos riscos a
que ficam expostos os cidadãos e da legitimidade das atividades envolvendo tratamento de dados
pessoais. Neste sentido, “entra em ação a proteção constitucional se a informação for usada
para uma finalidade que cause riscos aos cidadãos, ou para fins considerados ilícitos a priori
(como é o caso, por exemplo, de bancos de dados criados para fins discriminatórios)”.

58.
Sobre essas alegações, primeiro cumpre tecer algumas considerações que nortearam os estudos
que embasaram a necessidade de aprimoramento do decreto de governança:
59.
Tendo em vista a pluralidade de bases de dados já custodiadas pelo Estado, é crucial a
interoperabilidade entre elas para fins, dentre outros, de cruzamento dos dados nelas existentes. Frequentemente,
tais dados se referem à mesma pessoa física ou jurídica, mas revelam informações contraditórias. Com isso, é
inviabilizado o acesso a serviços públicos a cidadãos que fariam jus a benefícios. Analogamente, essa
inconsistência poderia implicar a concessão de acesso a pessoas que, por sua vez, não estariam legalmente
habilitadas. A inconsistência entre bases de dados tem tais efeitos práticos, em detrimento da celeridade e da
correta prestação de bens e serviços públicos. Essas inconsistências nas bases de dados foram amplamente
analisadas por recentes acórdãos do Tribunal de Contas da União. Destacam-se, nesse sentido, o Acórdão nº
1.706/2020, que analisou o compartilhamento de dados para validação do pagamento do auxílio
emergencial, e o Acórdão nº 1.123/2020, que analisou divergências entre diversas bases de dados do
governo federal.
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60.
Essas incongruências nas concessões de serviços públicos geram distorções que afrontam o
princípio da isonomia de tratamento, que deve nortear as ações públicas. Em um cenário ainda mais negativo,
essas inconsistências podem causar prejuízo ao erário: a concessão de benefício, por exemplo, a quem não está
apto a recebê-lo gera, muita das vezes, a não concessão desse mesmo benefício a quem o detém de direito – em
um contexto de limitações orçamentárias e financeiras de recursos públicos federais.
61.
O Cadastro Base do Cidadão corresponde à base cadastral de CPF da Receita Federal, conforme
estabelecido no Decreto 10.046/2019. Ao longo de 2020 o acesso a esses dados foram disponibilizados aos
órgãos federais pela Secretaria de Governo Digital por meio de contrato centralizado com as empresa públicas
Serpro e Dataprev. Nesse perído, 36 unidades administrativa fizeram adesão ao contrato e 27 já ajustaram cerca
de 300 serviços públicos para obter as informações biográficas de maneira automatica. Desta forma, o cidadão
não precisa reapresentar as informações que o governo já possui e o governo não precisa validá-las
manualmente. Essas integrações trouxeram uma economia estimada de mais R$ 420 milhões.
62.
Atualmente, 27 órgãos que já se integraram ao CBC. Importante deixar claro que para aderir ao
contrato centralizado é necessário antes solicitar autorização expressa à Receita Federal, justificando a finalidade
do acesso, que tem de ser para execução de políticas públicas, e se comprometendo com os requisitos de
segurança da informação e proteção de dados pessoais. Somente após a autorização da Receita os dados são
disponibilizados para os órgãos.
63.
Portanto, o decreto ora analisado não estabelece simples colheita de dados dos cidadãos sem
critérios. Ao contrário, há aqui o interesse público de continuar ofertando serviços públicos e implementando
políticas públicas, mas com o uso racional dos dados e dos recursos financeiros. Para isso, é necessário que haja
mecanismos de qualificação e interoperabilidade segura das bases de dados, alcançados por meio de um processo
de governança generalizado.
64.
No mais, como já dito, esses dados já constam das bases do Estado e são por ele custodiados. O
que se visa é, apenas, implementar um necessário processo de governança dos dados dessas bases para qualificálas. Cabe, a título de ilustração, mencionar que, no contexto da pandemia, a concessão de benefícios só foi
possível por meio da interoperabilidade de dados, fruto do processo de transformação digital ao qual o Brasil já
vem se moldando.
65.
Portanto, não há que se falar, como argumentado pela autora da impugnação, que o regramento
atual enseja uma insegurança jurídica, tendo em conta que o tratamento de dados pessoais se dá com base em
objetivos genéricos. Muito mais insegurança jurídica haveria na falta do Decreto nº 10.046/2019, conforme já se
expôs.
66.
Na verdade, o que a norma disciplina é que, dentro dos limites legais, seja efetuado o
compartilhamento das bases para atendimento a políticas públicas específicas. Ao solicitar o compartilhamento
de uma base, de compartilhamento específico por exemplo, o solicitante deve justificar para qual motivo
pretende ter acesso a essa base. Com isso, deve indicar qual a política pública que visa a atender e quais são os
dados necessários para o seu atendimento. Para esse propósito, deve se pautar no princípio da necessidade,
consagrado pela própria LGPD e de aplicabilidade obrigatória ao decreto. Deve utilizar, apenas, os dados
estritamente necessários para alcançar as finalidades pretendidas, mantendo-se a proporcionalidade quanto às
finalidades dos tratamentos.
67.
A utilização do termo genérico “políticas públicas ou serviços públicos” se dá não com base em
motivos abstratos, mas porque não há como prever, em qualquer norma, a totalidade dos serviços que serão
demandados pela sociedade para o Estado atender.
68.
Eles, na medida em que se tornarem uma realidade e necessidade, é que vão dar subsídios para o
administrador analisar se precisa coletar algum dado para concedê-los. No mais, o “aumento da eficiência na
prestação dos serviços públicos” mencionado pela autora, na verdade, é uma consequência do processo de
governança no compartilhamento de dados. Ele, por si só, não é o motivo para concessão de compartilhamento,
mas ele se somará como consequência lógica ao motivo específico de atendimento a políticas públicas posto na
solicitação do administrador.
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69.
Corroborando a maneira como o tema foi tratado no decreto, pode ser mencionada a própria
LGPD. Ela determinou, por exemplo, na alínea b, do inciso II do artigo 11, que o tratamento de dados pessoais
sensíveis poderá ocorrer sem a necessidade de consentimento do titular para o tratamento compartilhado de
dados necessários a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Utilizou-se, também, de
uma expressão de caráter genérico, pelos mesmos motivos que o fizeram ser utilizados na norma impugnada. O
uso do termo genérico não configura violação a direito e nem desobriga a administração de individualizar a
política pública.
70.
Some-se a isso que o decreto ora analisado atende integralmente aos arts. 46 a 49 da LGPD.
O Ministério da Economia tem produzido um série de cursos na ENAP e de publicações para facilitar a
conformidade da administração pública à LGPD (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-dedados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd), adotando e incentivando boas práticas em matéria de proteção
de dados pessoais e de segurança da informação. No mesmo sentido, a Resolução CCGD nº 2, de 16 de março de
2020 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-16-de-marco-de-2020-249025238), dispõe sobre as
orientações e as diretrizes para a categorização de compartilhamento de dados. O art. 1º de tal norma
estabelece requisitos de segurança, observada a legislação pertinente à proteção de dados pessoais.
71.
A leitura dos artigos abaixo da LGPD indicará que o CCGD e o Ministério da Economia têm
cumprido a lei integralmente, e que o advento da ANPD apenas reforçará a governança dos dados, possibilitando
ainda mais controle, exatidão e segurança jurídica às práticas já existentes:
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
(...)
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
(...)
Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.
(...)
Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do
tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos
dados pessoais, mesmo após o seu término.
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.
(...)
Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de
forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e
aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

72.
Alegou-se também que o Cadastro Base do Cidadão geraria, em tese, apreensão em virtude de
prováveis vulnerabilidades de segurança, com riscos de vazamentos e de incidentes de segurança que podem
comprometer irreversivelmente a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos brasileiros. Cabe, a priori,
destacar que, não obstante o risco que paira sobre toda e qualquer atividade administrativa e que nem por isso
autoriza a paralisia estatal, o Estado brasileiro tem buscado aprimorar seus mecanismos de segurança da
informação de caráter administrativo (realizadas a nível administrativo gerencial, de governança e normativo) e
técnico (a exemplo de recursos informáticos com funcionalidades voltadas a garantia da segurança da
informação), suficientes e necessários com vistas a garantir a segurança do processo de tratamento.
73.
A leitura dos dispositivos acima, consagrados no Decreto nº 10.046/2019, não só demonstra o seu
alinhamento à LGPD, como a determinação de que as plataformas de interoperabilidade, para que possam ser
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usadas para fins de compartilhamento de dados, adotando mecanismos de segurança da informação aptos a
garanti-la.
74.
Ao reforçar a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Decreto nº
10.046/2019 deixa claro que, todo o processo de compartilhamento de dados pessoais deve seguir os
mecanismos de segurança da informação nela previstos, ou seja. Não há que se falar em omissão por parte do
Estado na busca por um compartilhamento seguro de dados pessoais.
75.
No mais, quando o artigo 3º, inciso VI Decreto nº 10.046/2019 cita o artigo 23 da LGPD sobre
coleta, tratamento e compartilhamento de dados por cada órgão, ele demonstra que, assim como uma pessoa
jurídica de direito privado, quando da realização do tratamento de dados pessoais, deve indicar uma finalidade
clara e transparente que o justifique, a pessoa jurídica de direito público, com maior cautela, deve demonstrar a
finalidade e o interesse público no tratamento dos dados.
76.
Logo, o Decreto em análise não precisa exaurir ou entrar em minúcias para que seja garantido o
compartilhamento seguro. Isso seria impossível do ponto de vista normativo. A menção explícita ao artigo 23 da
LGPD já reforça o caráter impositivo de adoção de mecanismos seguros de compartilhamento, bem como de
outra medidas para o tratamento dos dados pessoais, conforme redação abaixo:
“Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação) , deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na
persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir
as atribuições legais do serviço público, desde que:
I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o
tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão
legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades,
em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; (grifo nosso)
(...)”.

77.

Consta, ainda, no rol de alegações postas pela parte autora da ADI:
No art. 21, o Decreto nº 10.046/2019 institui o Comitê Central de Governança, que é integrado
apenas por funcionários da administração direta federal (art. 22), sem qualquer previsão de
composição multissetorial. Todavia, em questões relacionadas à tecnologia, a experiência
brasileira (e internacional) mostra que o multissetorialismo é a melhor prática.
(...)
Sendo um comitê que definirá questões fundamentais para o sistema jurídico de proteção de
dados pessoais de todos os brasileiros, a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) importa na ausência de supervisão e de fiscalização da autoridade competente, o que
pode resultar em deliberações desastrosas para os titulares de dados pessoais.
Além do mais, existem evidências de que ocorrerão conflitos de atribuições ou mesmo uma
superposição de atribuições entre a ANPD e o Comitê Central de Governança, diante das
antinomias de normas jurídicas.
O art. 55-K da LGPD prevê que a aplicação das sanções previstas na lei compete exclusivamente
à ANPD e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre
as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
Nos termos do parágrafo único do art. 55-K, a ANPD articulará sua atuação com outros órgãos
e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados
pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e
diretrizes para a sua implementação.
Como analisado, o decreto impugnado, nos seus arts. 21 e 31, delega atribuições ao Comitê
Central de Governança de Dados no tocante à deliberação sobre as regras de compartilhamento
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e segurança, além de diversas matérias que deveriam ser objeto de deliberação da ANPD. O art.
26, caput, do Decreto nº 10.046/2019 prevê que as controvérsias no compartilhamento de dados
entre órgãos e entidades públicas federais solicitantes de dados e o gestor de dados serão
decididas pelo Comitê Central de Governança de Dados, com a possibilidade de consulta ao
Comitê Interministerial de Governança, sem qualquer previsão de consulta à ANPD,
contrariando o art. 55-K da LGPD.

78.
A alegação de que o Comitê Central de Governança de Dados é composto, apenas, por
funcionários da administração direta federal, sem qualquer previsão de composição multissetorial, não
inviabiliza o seu trabalho e nem implica afirmar que não serão levadas em consideração necessidades do toda a
sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados instituiu o Conselho multissetorial responsável pela temática.
Ademais, a ANPD tem ascendência normativa sobre o governo.
79.
A composição do comitê, conforme se verá a seguir, recai sobre alguns órgãos da administração
pública. Porém, isso não quer dizer que o representante do órgão escolhido para compor o comitê não seja
oriundo, por exemplo, da iniciativa privada e, com isso, traga sua experiência para ser posto em debate. Na atual
composição do governo federal, aliás, há secretários que vieram da iniciativa privada para a área pública com a
missão de ajudar a transformação digital do Brasil.
80.
No mais, o próprio decreto prevê que qualquer membro do Comitê Central de Governança de
Dados poderá convidar especialistas para participar de suas reuniões - e, com isso, trazer toda uma expertise
multisetorial, ainda que sem direito a voto, para enriquecer os debates. Portanto, carece de fundamento o
argumento posto pela autora.
81.

Vide abaixo a composição do CCGD, conforme art. 22 do Decreto nº 10.046/2019:
“Art. 22. O Comitê Central de Governança de Dados é composto por representantes dos
seguintes órgãos e entidade: (grifo nosso)
I - dois do Ministério da Economia, dentre os quais um da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que o presidirá, e um da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil;
II - um da Casa Civil da Presidência da República;
III - um da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da
União;
IV - um da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência
da República;
V - um da Advocacia-Geral da União; e
VI - um do Instituto Nacional do Seguro Social.
Art. 23. O Comitê Central de Governança de Dados se reunirá, em caráter ordinário, a cada
dois meses, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu Presidente ou por
solicitação de um de seus membros.
(...)
§ 3º Qualquer membro do Comitê Central de Governança de Dados poderá convidar
especialistas para participar de suas reuniões, sem direito a voto.”

82.
A alegação de que a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) importaria
ausência de supervisão e de fiscalização da autoridade competente, o que poderia resultar em deliberações
desastrosas para os titulares de dados pessoais, também carece de sustentação.
83.
Em outubro de 2020, o Plenário do Senado aprovou os nomes indicados pelo governo para
compor a primeira diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando o decreto foi publicado, de
fato não existia ainda a ANPD, mas a sua ausência e a incerteza da data de sua criação não poderiam ser óbices
para que o Estado cumprisse suas funções. A inação do Estado implicaria omissão – e, portanto, ilícito ainda
mais grave. Ademais, note-se que o decreto que regulamenta a ANPD foi publicado, conforme indicado acima, e
que a existência de tal autoridade não é incompatível com a existência do CCGD, pois tais órgãos cumprem
papéis distintos, embora complementares.
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84.
Além disso, a suposta violação ao art. 55-K da LGPD carece, também, de sustentação. O Decreto
nº 10.046/2019 estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados entre os órgãos e as
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e os demais Poderes da União,
enquanto que a LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O CCGD cuida da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ao passo que a LGPD abrange dados pessoais
públicos e privados.
85.
Sendo assim, é legalmente válido o comando previsto no decreto ora analisado. É também
perfeitamente possível que o CCGD seja o responsável por dirimir conflitos no compartilhamento de dados
sem consultar a ANPD. Em se tratando de conflitos que envolvam dados pessoais, por certo, ele poderá declinar
da competência legal ou utilizá-la apenas de modo complementar àquela da ANPD, nas hipóteses legalmente
autorizadas.
86.

Recorde-se, nesse sentido, a redação da LGPD e do decreto:
Lei Geral de Proteção de Dados: (grifos e sublinhados nossos)
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
(...)
Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas
competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as
competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
(...)”
Decreto nº 10.046/19: (grifos e sublinhados nossos)
“Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados
entre os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional
e os demais Poderes da União, com a finalidade de:
(...)
Art. 26. As controvérsias no compartilhamento de dados entre órgãos e entidades públicas
federais solicitantes de dados e o gestor de dados serão decididas pelo Comitê Central de
Governança de Dados.
§ 1º As resoluções do Comitê Central de Governança de Dados a respeito de controvérsias
observarão as normas que protegem os dados objeto da controvérsia.
§ 2º Para fins do disposto no caput, o Comitê Central de Governança de Dados poderá
consultar o Comitê Interministerial de Governança.
§ 3º O Comitê Central de Governança de Dados atuará de forma a buscar a composição de
interesses entre as partes envolvidas na solução das controvérsias que lhe forem encaminhadas e
se manifestará por meio de resolução.
§ 4º A revisão da categorização dos níveis de compartilhamentos de dados pelo Comitê Central
de Governança de Dados será de ofício, com a anuência do Comitê Interministerial de
Governança, ou mediante provocação do solicitante de dados.
§ 5º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, na qualidade de Secretaria-Executiva do Comitê
Central de Governança de Dados, poderá responder diretamente ao solicitante de dados, se
houver resolução anterior sobre o mesmo pleito.”

CONCLUSÃO
87.

Dessa forma, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia conclui que:
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a) o Decreto nº 10.046/2019, antes de sua publicação, foi ampla e competentemente analisado
pelos órgãos jurídicos do Ministério da Economia e da Presidência da República, no que concerne
à constitucionalidade e à legalidade do texto normativo, e não parece haver no decreto, salvo
melhor juízo, qualquer indício de ofensa aos principais preceitos legais aplicáveis à temática de
governança de dados;
b) não se tem notícia de que o Conselho Federal da OAB haja comunicado ao CCGD ou a outras
instâncias administrativas do Ministério da Economia suas críticas ao Decreto nº 10.046/2019; o
Ministério permanece aberto ao diálogo institucional e a discutir formas para melhorar a
governança e as normas do compartilhamento de dados no serviço público federal;
c) há respaldo normativo suficiente no Decreto nº 10.046/2019 e nas resoluções do Comitê
Central de Governança de Dados (CCGD), no que concerne ao tratamento jurídico e
administrativo adequado às questões de segurança da informação e de proteção de dados pessoais;
d) o pedido de liminar contido no item “c” do título “VIII – Dos pedidos” da petição inicial do
CFOAB não parece encontrar respaldo fático ou técnico na realidade, salvo melhor juízo – seja
porque não foi demonstrada a inconstitucionalidade preliminar do Decreto nº 10.046/2019, seja
porque o “vazio normativo” que poderia ser ensejado pela suspensão da eficácia do decreto e do
Cadastro Base do Cidadão (CBC) poderia causar: interrupção de numerosos serviços públicos
eletrônicos e de compartilhamentos estratégicos de bases de dados; descontinuidade na
governança de dados de toda a administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
retrocesso administrativo em matéria de uniformidade no tratamento de dados; e insegurança
jurídica e institucional sobre diversos serviços eletrônicos utilizados pela população brasileira;
e) o pedido final (de mérito) teria os mesmos efeitos descritos no item “d” da presente nota
técnica.

88.
Ante o exposto, encaminhe-se a presente Nota Técnica à apreciação do Secretário de Governo
Digital, com sugestão de posterior envio à Coordenação-Geral de Informações Judiciais de Pessoal e Patrimônio
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto a esta Pasta, com urgência, em atenção ao documento COTA
n. 07782/2020/PGFN/AGU (SEI-ME 12740240) e à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital - SEDGG/ME, para conhecimento.
À consideração superior,
Documento assinado eletronicamente
TIAGO CESAR MORONTE
Coordenador-Geral
De acordo. Encaminhe-se a presente Nota Técnica à apreciação do Secretário de Governo Digital.
Documento assinado eletronicamente
MAURO CÉSAR SOBRINHO
Diretor
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De acordo. Encaminhe-se a presente Nota Técnica à Coordenação-Geral de Informações Judiciais
de Pessoal e Patrimônio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto a esta Pasta, com urgência, em
atenção ao documento COTA n. 07782/2020/PGFN/AGU (SEI-ME 12740240) e à SEDGG/ME, para
conhecimento.
Documento assinado eletronicamente
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Salin Monteiro, Secretário(a), em 30/12/2020, às
20:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Sobrinho, Diretor(a), em 30/12/2020, às 20:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Cesar Moronte, Coordenador(a) Substituto(a), em
30/12/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12774796 e o
código CRC FDA98D40.

Referência: Processo nº 00692.003997/2020-61.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Nota SAJ nº 4 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR

Interessado:

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

Assunto:

Processo :

Subsídios para informações presidenciais na
ADI n. 6649, movida pelo CFOAB em face do
Decreto n. 10.046, de 2019.

00692.003997/2020-61

Senhor Subchefe,
I - RELATÓRIO
1.
A CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO, por meio do OFÍCIO n.
00657/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU,
solicita
subsídios
para
a
elaboração
de informações a serem apresentadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Senhor
Presidente da República, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º
6649, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face
do Decreto n. 10.046, de 2019, que dispõe sobre a governança no compartilhamento
de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do
Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.
2.
A demanda foi relatada no referido ofício, o qual passo a transcrever por
motivos de eficiência e celeridade:
2.Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.649, com pedido cautelar,
em face do Decreto nº 10.046, de 09 de outubro de 2019, que dispõe sobre a
governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública
federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança
de Dados.
3. Informa o autor que o normativo atacado afronta o artigo 84, incisos IV e VI,
‘a’, da Constituição Federal, tendo em vista que exorbita os poderes normativos
concedidos pela Constituição ao Presidente da República, e por violação direta
aos artigos 1º, caput, inciso III e 5º, caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição
Federal, os quais asseguram, respectivamente, a dignidade da pessoa humana;
a inviolabilidade da intimidade, da privacidade e da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas; o sigilo dos dados; a garantia do habeas data, a proteção
de dados pessoais e a autodeterminação informativa.
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4. Segundo o autor, o Decreto nº 10.046/2019 ostenta inconstitucionalidades
formais e materiais. Quanto às inconstitucionalidades formais, o decreto invade
matérias de competência privativa de lei, exorbitando os poderes normativos
concedidos pela Lei Fundamental ao Presidente da República, em afronta ao
artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’. No tocante às inconstitucionalidades materiais, o ato
infralegal viola os direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados
pessoais e à autodeterminação informativa.
5. Requer o autor, dentre outros pleitos, a concessão de medida liminar
monocraticamente pelo Ministro Relator, ad referendum do Plenário (art. 10, § 3º,
da Lei 9.868/1999), para: i) suspender imediatamente a eﬁcácia da integralidade
do Decreto nº 10.046/2019 (e, consequentemente, do Decreto 10.403/2020, que
alterou dispositivos do Decreto 10.046/2019), ad referendum do Plenário desse
Pretório Excelso, e, ii) suspender imediatamente o Cadastro Base do Cidadão e
para que cesse qualquer compartilhamento indevido de dados pessoais, sob
pena de danos irreparáveis aos direitos fundamentais de toda a população
brasileira, tornando inviável o retorno ao status quo ante.
6. No mérito, requer o Impetrante a procedência da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, do
Decreto nº 10.046/2019 (e, consequentemente, do Decreto 10.403/2020, que
alterou dispositivos do Decreto 10.046/2019), com a deﬁnitiva exclusão do
Cadastro Base do Cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados, na
forma como foi concebido no decreto atacado.

3.
Acrescenta-se que o processo foi distribuído ao Ministro Gilmar
Mendes por prevenção em face da ADPF n.695.
4.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO
Do não cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Decreto
Regulamentar
5.
A demanda impugna a constitucionalidade de Decreto especíﬁco, cujo
escopo é a regulamentação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, do art. 11
da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, e do Capítulo IV da Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018, que tratam respectivamente do acesso a informações, do
oferecimento de mecanismos que possibilitem o cruzamento de informações
constantes de bases de dados oﬁciais e do tratamento de dados pessoais pelo Poder
Público.
6.
Assim, ao dispor sobre a governança no compartilhamento de dados no
âmbito da administração pública federal e instituir o Cadastro Base do Cidadão e o
Comitê Central de Governança de Dados, o Decreto n. 10.046, de 2019, nada mais
fez do que editar normas gerais para complementar as leis, possibilitando sua efetiva
aplicação.
7.
A norma atacada, desta maneira, foi editada com fulcro no art. 84, IV, da
Constituição Federal – CF/88, o qual atribui competência privativa ao Presidente da
República, para expedir decretos e regulamentos para ﬁel execução das leis,
possuindo, portanto, natureza de ato secundário.
8.
Como é de amplo conhecimento, as ações de controle concentrado de
constitucionalidade são instrumentos próprios destinados ao controle de validade de
normas que estejam em confronto direto com Constituição Federal de 1988. Isso
porque os atos normativos aptos a ﬁgurarem como objeto de controle dessas ações
serão aqueles dotados minimamente de normatividade, generalidade e abstração, isto
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é, um ato normativo autônomo, que retira o seu fundamento de validade diretamente
do Texto Constitucional.
9.
Por outro lado, os atos normativos ditos infralegais, a exemplo dos
Decretos, não são capazes de instaurar as ações de controle abstrato de
constitucionalidade, tendo em vista a circunstância de que, como são atos
secundários, retiram seu fundamento de validade diretamente da legislação
infraconstitucional a qual visa regulamentar, de forma que, a eventual discussão
acerca da validade desses atos infralegais será resolvida no âmbito do controle de
legalidade, aﬁnal, antes mesmo de serem inconstitucionais, aqueles atos serão ilegais
por inobservância dos limites impostos pela lei que buscava regulamentar.
10.
Trata-se, na realidade, de controvérsia acerca da legalidade do
decreto (crise de legalidade), a qual não pode ser suscitada em controle abstrato
de normas. Com efeito, o Decreto n. 10.046, de 2019, não regula diretamente norma
constitucional, como quer fazer parecer o postulante, mas sim norma legal, o que
encontra óbice nas ações de controle abstrato, consoante pode ser depreendido das
ementas a seguir transcritas:
EMENTA: ATOS NORMATIVOS DO IBAMA E DO CONAMA. MUTIRÕES AMBIENTAIS.
NORMAS DE NATUREZA SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE É
incabível a ação direta de inconstitucionalidade quando destinada a examinar
atos normativos de natureza secundária que não regulem diretamente
dispositivos constitucionais, mas sim normas legais. Violação indireta que
não
autoriza
a
aferição
abstrata
de
conformação
constitucional. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade não
conhecida. (ADI 2714, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em
13/03/2003, DJ 27-02-2004 PP-00030 EMENT VOL-02141-03 PP-00614)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.721, DE 8.01.2001,
QUE ALTERA OS ARTIGOS 20, II E 31, INCISOS IV E V DO DECRETO Nº 81.240, DE
20.01.78. LEI Nº 6.435, DE 15.07.77, QUE DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DAS
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA FECHADA. DECRETO AUTÔNOMO.
INEXISTÊNCIA. É ﬁrme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no
sentido de que a questão relativa ao decreto que, a pretexto de
regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência,
é tema que se situa no plano da legalidade, e não no da
constitucionalidade. No caso, o decreto em exame não possui natureza
autônoma, circunscrevendo-se em área que, por força da Lei nº 6.435/77, é
passível de regulamentação, relativa à determinação de padrões mínimos
adequados de segurança econômico-ﬁnanceira para os planos de benefícios ou
para a preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios
isoladamente e da entidade de previdência privada no seu conjunto. Ação direta
de inconstitucionalidade não conhecida. (ADI 2387, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
21/02/2001, DJ 05-12-2003 PP-00018 EMENT VOL-02135-06 PP-01037) (grifos)

11.
E a razão para a orientação jurisprudencial adotada pela Suprema Corte
se deve ao fato de que os decretos têm por função regulamentar e complementar a
aplicação das leis em função das quais são expedidos. Por isso mesmo que os
regulamentos executivos se vinculam à norma que buscam regulamentar, sendo
expressões de aplicabilidade da lei a ser executada. Todavia, tais atos administrativos
não se prestam tão somente à reprodução da legislação a que se vincula, pois,
mesmo diante dos contornos normativos impostos pela lei, ao regulamento executivo
ainda cabe a função de criar mecanismos que permitam a aplicabilidade das leis, por
meio do detalhamento ou preenchimento de lacunas observadas nas normas legais
feito no âmbito dos órgãos que conhecem a rotina administrativa.
12.

Ainda sobre o assunto, vale aqui citar as considerações feitas pelo
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Ainda sobre o assunto, vale aqui citar as considerações feitas pelo
Ministro Celso de Mello, em seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.347-5/DF[2], sobre a recusa de instauração do controle normativo abstrato
pertinente a atos de natureza infralegal, como o Decreto ora impugnado:
"E a recusa subjacente a essa orientação jurisprudencial prevalecente no âmbito
desta Corte Suprema é clara, pois, se a interpretação administrativa da lei,
consubstanciada em ato executivo, divergir do sentido e do conteúdo da normal
legal que a espécie jurídica secundária pretendeu regulamentar, quer porque
tenha esta se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra
legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão
caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a
inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da
fiscalização normativa abstrata.
O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que
materialmente deve estar adstrito, poderá conﬁgurar insubordinação
administrativa aos comandos da lei. Mesmo que desse vício resulte, num
desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim
estar-se-á
em
face
de
uma
situação
de
inconstitucionalidade
meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em
sede jurisdicional concentrada (ADIn 996, Rel. CELSO DE MELLO)". (grifos nossos).

13.
Portanto, não deve ser conhecida a presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, tendo em vista que questiona ato meramente regulamentador,
editado nos limites das leis que regulamenta.
Da constitucionalidade formal e material do Decreto
14.
Na eventualidade de a preliminar anteriormente arguida não ser acolhida
pela Suprema Corte, passa-se às considerações a respeito do mérito da ação de
controle concentrado de constitucionalidade.
15.
Como relatado anteriormente, o autor indicou como parâmetro de
controle o
abuso do poder-dever regulamentar, por entender que a norma
encontra-se em descompasso com disposto no art. 84, IV e VI, 'a', da CF/88, para
justiﬁcar a inconstitucionalidade formal do Decreto n. 10.046, de 2019. Além disso,
o Requerente ainda fundamenta a sua pretensão nos artigos 1º, caput, inciso III e 5º,
caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição Federal, por violação aos direitos
fundamentais à privacidade, à proteção de dados pessoais e à autodeterminação
informativa, por entender que o Decreto permite o compartilhamento indevido de
dados pessoais.
16.
Do ponto de vista formal, o Decreto fundamenta-se na prerrogativa
presidencial prevista no art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição
Federal, na medida em que regulamenta o disposto na legislação infraconstitucional
(Leis n. 12.527, de 2018, 13.444, de 2017 e 13.709, de 2018).
17.
O autor, no entanto, assevera que o Decreto não regulamenta ﬁelmente
os referidos dispositivos legais e sim os contraria. Com efeito, a análise desta
alegação demandaria o enfrentamento da legislação infraconstitucional, o que
é vedado nesta via.
18.
Nada obstante, conforme se verá a seguir, o Decreto encontra-se em
harmonia não só com as leis que regulamenta, mas também com os ditames da
Carta Maior.
19.
É cediço que a evolução da sociedade, o desenvolvimento econômico e
progresso tecnológico demandaram a elaboração de atos normativos capazes de
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disciplinar não só o acesso à informação, mas também a proteção de dados
pessoais.
20.
Neste cenário de transformações que a sociedade vem vivenciando, de
acordo com o entendimento doutrinário, "para possibilitar a resposta adequada aos
desafios sociais atuais, é fundamental que se reconstruam e se reinterpretem direitos
e garantias fundamentais a ponto de compreender, incorporar e solucionar os novos
desaﬁos, dilemas e problemas enfrentados pelo ser humano na era da informação.1"
A vitalidade do ordenamento jurídico depende da sua capacidade de se adaptar às
transformações sociais, protegendo direitos e liberdades sem impedir o
progresso tecnológico, econômico e social.
21.
Sob essa ótica, a Lei de Acesso à Informação constituiu inegável avanço
na transparência pública, ao estabelecer como uma de suas principais diretrizes a
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção,
assegurado o tratamento das informações pessoais com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais em observância aos preceitos estabelecidos pela Constituição Federal.
22.
Por outro lado, o crescimento do processamento automatizado de dados
pessoais e de banco de dados informatizados chamou a atenção para os riscos à
privacidade e à liberdade, de modo que se fez necessária a constituição de um marco
legal de proteção de dados pessoais no país, a ﬁm de estabelecer princípios,
garantias, direitos e obrigações referentes à proteção de dados pessoais das
pessoas naturais, o que se deu com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD.
23.
Nessa esteira, o Decreto ora atacado veio regulamentar especialmente
esses diplomas legais, além de instituir o Cadastro Base do Cidadão.
24.
De acordo com a Exposição de Motivos do ato, o Decreto foi
motivado pela necessidade de prover mecanismos para simpliﬁcar a oferta de
serviços públicos; subsidiar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o
monitoramento de políticas públicas; possibilitar a análise de condições para acesso a
benefícios sociais e sua respectiva manutenção; e fomentar a melhoria da qualidade e
da fidedignidade dos dados custodiados pelo Governo.
25.
Com efeito, o Decreto busca conciliar os princípios da eﬁciência e da
supremacia do interesse público com os inúmeros princípios de proteção de
dados pessoais contidos na LGPD.
26.
Para atingir tais ﬁnalidades, o Decreto tratou do compartilhamento
seguro de dados, mantendo, de um lado, os avanços já implementados pelo Decreto
nº 8.789/2016 - revogado pelo Decreto ora examinado -, e trazendo também
importantes aprimoramentos, dentre os quais se destacam:
a) a categorização das formas que uma informação pode ser compartilhada em
função de sua restrição de acesso, com três níveis de compartilhamento (amplo,
restrito e específico);
b) a previsão de plataformas centralizadas para o compartilhamento de dados,
cujo objetivo é simpliﬁcar com segurança o acesso por meio de infraestruturas
tecnológicas comuns;
c) a criação do Cadastro Base do Cidadão, que tem por objetivo tornar as
informações biográﬁcas e os atributos de identiﬁcação dos cidadãos qualiﬁcados
o suﬁciente para subsidiar a prestação de serviços públicos digitais sem a
manipulação de papel.

27.

O risco de uma exposição de dados que possa violar o direito à
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privacidade é uma realidade existente, independentemente da edição do Decreto n.
10.046/2019, uma vez que as informações já se encontram fragmentadas em
diversas bases de dados. Nessa esteira, o Decreto propõe uma série de ferramentas
para gerenciar os riscos de modo a evitá-los ou, ao menos, minimizá-los.
28.
Ao contrário do que alega o autor, o Decreto é permeado por
disposições que garantem a segurança da informação a ser compartilhada e
armazenada, bem como a observância dos demais diplomas legais pertinentes. Isso é
facilmente perceptível ao se analisar o art. 3º do Decreto que elenca as diretrizes
para o compartilhamento de dados, dentre as quais se destacam:
a) a necessidade de compartilhamento da informação do Estado da forma mais
ampla possível, observadas as restrições legais, os requisitos de
segurança da informação e comunicações e o disposto na Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
b)
a im p uta ç ã o ao recebedor de dados, dos deveres
auditabilidade impostos ao custodiante dos dados;

de

sigilo

e

c) nas hipóteses em que se conﬁgure tratamento de dados pessoais, a
necessidade de observância do direito à preservação da intimidade e da
privacidade da pessoa natural, a proteção dos dados e as normas e
os procedimentos previstos na legislação;
d) a obrigatoriedade de observância ao disposto no art. 23 da Lei nº
13.709, de 2018, para a coleta, o tratamento e o compartilhamento de dados
por cada órgão.

29.
Como não poderia deixar de ser, o Decreto sempre se remete à
legislação pertinente, corroborando a sua aplicação, não havendo qualquer
previsão de afastamento ou mesmo de redução de direitos assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente. Transcreve-se, em razão da sua relevância o art. 23
da Lei n. 13.709, de 2018, a que se refere o dispositivo acima:
Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito
público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado para o
atendimento de sua ﬁnalidade pública, na persecução do interesse
público, com o objetivo de executar as competências legais ou
cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:
I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo
informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a ﬁnalidade,
os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas
atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios
eletrônicos;
II - (VETADO); e
III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento
de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e
(Redação dada pela Lei
nº 13.853, de 2019)
Vigência

30.
Ao se analisar o art. 3º, inciso VI, do Decreto, em conjunto com o art. 23
da Lei n. 13.709, de 2018, constata-se que a coleta, o tratamento e o
compartilhamento de dados por cada órgão, só pode ser realizado nas seguintes
condições:
a) para atender sua finalidade pública;
b) na persecução do interesse público;
c) para implementar as competências legais do órgão ou entidade ou cumprir
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atribuições legais do serviço público;
d) desde que informadas as hipóteses em que realizam o tratamento de dados
pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a
ﬁnalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas
atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios
eletrônicos.

31.
Veriﬁca-se, portanto, que a legislação já estabelece de antemão a
ﬁnalidade do uso dos dados (ﬁnalidade pública), a obrigação de demonstrar sua
necessidade (para implementar suas competências e atribuições legais) e impõe a
transparência, sem prejuízo da ﬁxação de outras regras complementares por parte
do Comitê Central de Governança de Dados e pelo gestor de dados quando da
categorização do compartilhamento, consoante prevê o art. 4º:
Art. 4º O compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades de que
trata o art. 1º é categorizado em três níveis, de acordo com sua
confidencialidade:
I - compartilhamento amplo, quando se tratar de dados públicos que não estão
sujeitos a nenhuma restrição de acesso, cuja divulgação deve ser pública e
garantida a qualquer interessado, na forma da legislação;
II - compartilhamento restrito, quando se tratar de dados protegidos por sigilo,
nos termos da legislação, com concessão de acesso a todos os órgãos e
entidades de que trata o art. 1º para a execução de políticas públicas, cujo
mecanismo de compartilhamento e regras sejam simpliﬁcados e estabelecidos
pelo Comitê Central de Governança de Dados; e
III - compartilhamento especíﬁco, quando se tratar de dados protegidos por sigilo,
nos termos da legislação, com concessão de acesso a órgãos e entidades
especíﬁcos, nas hipóteses e para os ﬁns previstos em lei, cujo compartilhamento
e regras sejam definidos pelo gestor de dados.
§ 1º A categorização do nível de compartilhamento será feita pelo gestor de
dados, com base na legislação.
§ 2º A categorização do nível de compartilhamento será detalhada de forma a
tornar clara a situação de cada item de informação.
§ 3º A categorização do nível de compartilhamento como restrito ou especíﬁco
observará as regras de compartilhamento de que trata o art. 31 e será publicada
pelo respectivo gestor de dados, em prazo a ser deﬁnido pelo Comitê Central de
Governança de Dados, que considerará, para a tomada de decisão, o disposto
no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
(Redação dada pelo
Decreto nº 10.403, de 2020)
§ 4º A categorização do nível de compartilhamento como restrito e especíﬁco
especiﬁcará o conjunto de bases de dados por ele administrado com restrições
de acesso e as respectivas motivações.
§ 5º A categorização do nível de compartilhamento, na hipótese de ainda não ter
sido feita, será realizada pelo gestor de dados quando responder a solicitação de
permissão de acesso ao dado.
§ 6º A categorização do nível de compartilhamento será revista a cada cinco
anos, contados da data de publicação deste Decreto ou sempre que identiﬁcadas
alterações nas diretrizes que ensejaram a sua categorização.
§ 7º Os órgãos e entidades de que trata o art. 1º priorizarão a categoria de
compartilhamento de dados de maior abertura, em compatibilidade com as
diretrizes de acesso a informação previstas na legislação.

32.
Ou seja, toda a categorização de dados observa critérios proporcionais à
gravidade da restrição imposta, deve ser clara, motivada e, por óbvio - mas o
legislador expressamente assim consignou -, deve observar em todos os casos
a legislação pertinente, além de outras regras ﬁxadas pelo Comitê Central de
Governança de Dados e pelo gestor de dados.
33.

A dispensa da celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou
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instrumentos congêneres para a efetivação do compartilhamento de dados entre os
órgãos e as entidades a administração pública federal direta, autárquica e fundacional
e os demais Poderes da União, depende do cumprimento das diretrizes de
compartilhamento de dados (art. 3º) e da observância da Lei nº 13.709, de 2018. Ou
seja, tal dispensa não afasta a necessidade de atendimento das restrições legais, dos
requisitos de segurança da informação, da proteção à intimidade entre outros.
34.
O Decreto prevê, outrossim, que as plataformas de interoperabilidade
contemplem os requisitos de sigilo, conﬁdencialidade, gestão, auditabilidade e
segurança da informação necessários ao compartilhamento de dados, bem assim
que incluam meios para que o gestor de dados tenha conhecimento sobre o controle
de acesso e o consumo dos dados.
35.
Os
gestores
de
dados
devem divulgar os mecanismos de
compartilhamento de seus dados e os cadastros base sob sua responsabilidade,
atendendo à transparência necessária à proteção dos dados.
36.
A retransmissão ou compartilhamento de dados recebidos por
compartilhamento restrito com outros órgãos ou entidades de pe nde m da
comprovação da necessidade de acesso, exceto se proibido expressamente na
autorização concedida pelo gestor de dados ou se houver posterior revogação da
permissão desse, mediante fundamentação, nas duas hipóteses.
37.
Além deste sistema de ferramentas e controles para a segurança da
informação trazido pelo Decreto n. 10.046/2019, há de se considerar, outrossim, os
mecanismos de boas práticas e governança previstos na própria LGPD que elenca a
prevenção como peça-chave do sistema, confira-se2:
Em geral, o objetivo da LGPD com tais normas é estimular uma postura proativa
por parte de agentes de tratamento de dados pessoais, em detrimento de uma
postura reativa. Ainda que mecanismos sancionatórios sejam essenciais para
que se garanta a efetividade de uma política pública, na medida em que o
objetivo central da política é sempre gerar cumprimento e adequação
comportamental, e não mera punição, a prevenção e a orientação são
peças-chave do sistema que se pretende construir. Não por outra razão,
a prevenção é inclusive considerada um princípio geral de tratamento de
dados pessoais (art. 6.º, VIII).
Nessa toada, a LGPD conta com uma seção destinada especialmente para
regras de boas práticas e governança. O seu art. 50 menciona que os
“controladores e operadores (...) poderão formular regras de boas práticas e de
governança”, estabelecendo a liberdade para que os agentes de tratamento
desenhem eles mesmos normativas. O art. 52, IX, por sua vez, aﬁrma que a
aplicação de sanções administrativas por parte da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) considerará “a adoção de políticas de boas práticas e
governança”, deixando claro que a LGPD vai além da mera permissão e
efetivamente busca incentivar a adoção dessas práticas.
A relevância desses mecanismos no regime da LGPD é tamanha que a lei indica
que eles poderão desempenhar um papel inclusive no âmbito público: o art. 32
prevê que a ANPD poderá sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o
tratamento de dados pessoais, quando esse tratamento for realizado pelo Poder
Público. Além disso, as normas sobre boas práticas e governança devem ser
vistas em conjunto com o art. 49, que incorpora a ideia de privacy by design: isto
é, estimula que a estruturação de sistemas utilizados para o tratamento de
dados pessoais seja realizada seguindo padrões de boas práticas e governança,
os princípios de tratamento de dados pessoais e requisitos de segurança.

38.
Quanto ao Cadastro Base do Cidadão, instituído em atenção ao art. 11 da
Lei n. 13.444, de 2017, que criou a Identiﬁcação Civil Nacional, é de se destacar a sua
importância para:
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a) aprimorar a gestão de políticas públicas;
b) aumentar a conﬁabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na
administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade
das bases de dados para torná-las qualificadas e consistentes;
c) viabilizar a criação de meio uniﬁcado de identiﬁcação do cidadão para a
prestação de serviços públicos;
d) disponibilizar uma interface uniﬁcada de atualização cadastral, suportada por
soluções tecnológicas interoperáveis das entidades e órgãos públicos
participantes do cadastro;
e) facilitar o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre os órgãos
da administração pública; e
f) realizar o cruzamento de informações das bases de dados cadastrais
oficiais a partir do número de inscrição do cidadão no CPF.

39.
O Cadastro Base do Cidadão consolida um espaço de coleta e ﬂuxo de
dados pessoais, dentro do qual os dados podem ser tratados adequadamente,
proporciona garantias para o uso legítimo de dados pessoais e fomenta um espaço
de tratamento e livre fluxo de dados.
40.
Outrossim, o Decreto prevê a criação do Comitê Central de Governança
de Dados, órgão colegiado com competência para regulamentar o acesso e o
compartilhamento das bases de dados; resolver conﬂitos sobre o compartilhamento;
orientar a construção e a manutenção do Cadastro Base do Cidadão; e propor
requisitos e controles de segurança da informação para garantir a disponibilidade, a
integridade, a confidencialidade, a autenticidade, a confiabilidade e a rastreabilidade do
cadastro. O Comitê Central de Governança de Dados poderá, ainda, submeter as
decisões que forem consideradas estratégicas ou as decisões sobre resolução de
conﬂitos quanto à categorização dos dados ao Comitê Interministerial de Governança
(CIG).
41.
Suas competências são complementares e, portanto, não se confundem
com aquelas atribuídas à Autoridade Nacional, órgão da administração pública
responsável por zelar, implementar e ﬁscalizar o cumprimento desta Lei em todo o
território nacional.
42.
Registre-se que o Comitê está sujeito às deliberações da Comissão Mista
de Reavaliação de Informações, previsto na Lei n. 12.527, de 2011, no que diz
respeito ao acesso público a dados e informações.
43.
Constata-se, portanto, que o Decreto ﬁxou uma série de balizas
que viabilizam o compartilhamento de dados pessoais para a formulação de políticas
públicas, sem descuidar-se dos potenciais lesivos que ﬂuxos inadequados poderiam
trazer para a dignidade e personalidade dos indivíduos.
44.
Vale destacar que a LGPD não só protege a privacidade, mas também
estimula a circulação dos dados pessoais, porque isso é fundamental para a
promoção do desenvolvimento da atividade econômica e tecnológica (art. 2º, V).
45.
O aplicador da lei deve se atentar para que a LGPD e o Decreto em
apreço não sejam utilizados como um argumento para restringir informações que
devem ser públicas ou de acesso restrito.
46.
Não é demais relembrar que não existem direitos absolutos, de modo
que demonstrada a ﬁnalidade, a adequação e a necessidade do ato, tal qual indica o
próprio Decreto (art. 3º, inc, VI, do Decreto, c/c art. 23 da Lei n. 13.709/2018) não
há porque se negar o compartilhamento de dados na forma da legislação que repita-se - assegura o direito à privacidade por meio de toda a sua estrutura de
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diretrizes, processo, controle e fiscalização.
47.
Além disso, não há de se admitir a declaração de inconstitucionalidade de
um diploma normativo, com base em meras elocubrações de que suas normas serão
descumpridas ou que haverá desvio de finalidade.
48.
Veriﬁca-se, portanto, que o Decreto trata a matéria de maneira
harmônica com a legislação que regulamenta, buscando implementar maior controle
e transparência ao cidadão quanto ao ﬂuxo de seus dados, ao mesmo tempo que
estabelece segurança jurídica para o tratamento de dados pessoais.
49.
As matérias impugnadas são estritamente de ordem legal, sem
repercussão constitucional direta.

III - DA CONCLUSÃO

50.
Isso posto, entende-se que a presente ADI não deve ser conhecida, em
face da crise de legalidade apontada, e, no mérito, constata-se a ausência de violação
direta à Constituição Federal, encontrando-se o Decreto n. 10.046, de 2019, em
harmonia com o ordenamento jurídico vigente.
51.
Encaminhe-se a presente Nota à CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO, em
resposta ao OFÍCIO n. 00657/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU.

NICOLE ROMEIRO TAVEIROS
Coordenadora
APROVO.
RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto de Assuntos Institucionais
APROVO.
HUMBERTO FERNANDES MOURA
Subchefe Adjunto Executivo
APROVO.
PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
Subchefe de Assuntos Jurídicos da Secretaria Geral da Presidência da República

1 - Et. Al., Laura Schertel Mendes. O Supremo Tribunal Federal e a proteção
constitucional dos dados pessoais: rumo a um direito fundamental autônomo. In
Tratado de Proteção de Dados Pessoais. Coord. Bruno Bioni. Edição do Kindle. Ed.
Forense. Rio de Janeiro, 2020.
Nota SAJ 4 (2315250)
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2 - Et. Al., Vinicius Marques de Carvalho. Boas práticas e governança na LGPD. In
Tratado de Proteção de Dados Pessoais. Coord. Bruno Bioni. Edição do Kindle. Ed.
Forense. Rio de Janeiro, 2020, p. 371 e 372.
Documento assinado eletronicamente por Nicole Romeiro Taveiros,
Coordenador(a)-Geral, em 11/01/2021, às 09:17, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato de Lima França,
Subchefe Adjunto, em 11/01/2021, às 10:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura,
Subchefe Adjunto Executivo, em 11/01/2021, às 17:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Cesar Nunes Ferreira
Marques de Sousa, Subchefe, em 11/01/2021, às 18:22, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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verificador 2315250 e o código CRC 211A9E2F no site:
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Referência: Processo nº 00692.003997/2020-61

Nota SAJ 4 (2315250)

SEI nº 2315250

SEI 00692.003997/2020-61 / pg. 11

29/06/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
[PGACPNP] COORDENAÇÃO-GERAL DE INFORMAÇÕES JUDICIAIS DE PESSOAL E PATRIMÔNIO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 9º ANDAR - SALA 928 - CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF

PARECER n. 00009/2021/PGFN/AGU
NUP: 00692.003997/2020-61 (REF. 0111621-15.2020.1.00.0000)
INTERESSADO: Consultoria-Geral da União
ASSUNTOS: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6649.

EMENTA:
I. Consultoria-Geral da União. Manifestação que visa subsidiar a elaboração das informações a serem
apresentadas pelo Presidente da República, nos autos do Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6649,
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. Objeto. Inconstitucionalidade total do Decreto nº 10.046/2019 e, consequentemente, do Decreto
10.403/2020, que dispõem sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da
administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança
de Dados.
III. Aspectos fáticos e técnicos examinados na Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME, da Secretaria de
Governo Digital do Ministério da Economia.
IV. Aspectos jurídicos. Do pedido de prevenção. Do pedido de medida cautelar. Da ofensa reflexa. Dos
aspectos relacionados à constitucionalidade formal. Da fungibilidade. Das ponderações relativas à
constitucionalidade material.
V. Pelo encaminhamento dos autos à Consultoria-Geral da União.

1.
Por meio do Ofício n. 00658/2020 (documento 12), a Consultoria-Geral da União solicita manifestação
voltada a subsidiar a elaboração das informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da
República, nos autos do Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6649, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
2.

Em resumo, o Conselho requer:
a) a distribuição por dependência desta presente Ação Direta de Inconstitucionalidade à Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 695/DF, tendo em vista a conexão entre os feitos e a
prevenção do Eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADPF nº 695/DF, nos termos do que
dispõe o art. 69 do Regimento Interno do STF; (...)
c) a concessão de medida liminar monocraticamente pelo Ministro Relator, ad referendum do Plenário
(art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999), para: i) suspender imediatamente a eficácia da integralidade do
Decreto nº 10.046/2019 (e, consequentemente, do Decreto 10.403/2020, que alterou dispositivos do
Decreto 10.046/2019), ad referendum do Plenário desse Pretório Excelso, e, ii) suspender
imediatamente o Cadastro Base do Cidadão e para que cesse qualquer compartilhamento indevido de
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dados pessoais, sob pena de danos irreparáveis aos direitos fundamentais de toda a população
brasileira, tornando inviável o retorno ao status quo ante. (...)
h) no mérito, a procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a
inconstitucionalidade, na íntegra, do Decreto nº 10.046/2019 (e, consequentemente, do Decreto
10.403/2020, que alterou dispositivos do Decreto 10.046/2019), com a definitiva exclusão do Cadastro
Base do Cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados, na forma como foi concebido no
decreto atacado

3.
Sustenta a inconstitucionalidade formal do ato, por afronta ao artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da Constituição
Federal, já que o decreto inovaria no ordenamento jurídico, tendo o Presidente da República extrapolado a sua competência
constitucional regulamentar.
4.
Aduz também a inconstitucionalidade material do Decreto, por suposta violação aos artigos 1º, inciso III e 5º,
caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição Federal, que asseguram, respectivamente: a dignidade da pessoa humana; a
inviolabilidade da intimidade, da privacidade e da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; o sigilo dos dados, a
garantia do habeas data enquanto instrumento de tutela material do direito à autodeterminação informativa. E, ainda, por
hipotético ferimento aos direitos fundamentais à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informativa, com fulcro nos
artigos 1º, inciso III e 5º, caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição Federal.
5.
Foram solicitadas informações à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (documento 14),
que confeccionou a bem-lançada Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME (documento 15) e, sem prejuízo de sua extensão, tendo
em vista a relevância do conteúdo fático e técnico relativo às questões que serão debatidas na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6649, julgo pertinente transcrevê-la, in totum:
Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME
Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.649, proposta pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), com pedido cautelar – Rel. Ministro Gilmar Mendes
– Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019 – Informações.
Sumário Executivo
Trata-se de Nota Técnica (NT) cuja finalidade é prestar informações para subsidiar o exercício da
representação judicial da União, na forma do art. 1º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, relativamente à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.649, proposta pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), com pedido de liminar para que haja suspensão da
eficácia do Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que “dispõe sobre a governança no
compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do
Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados”.
Na ação, alega-se que houve afronta ao artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da Constituição Federal, bem
como violação direta aos artigos 1º, caput, inciso III e 5º, caput, e incisos X, XII e LXXII da
Constituição Federal.
Os órgãos da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia se ativeram à análise técnica
do Decreto nº 10.046/2019. Suas conclusões não devem ser interpretadas, de nenhum modo, como
substituição à análise jurídica pelos órgãos competentes dos Poderes Executivo e Judiciário.
Do ponto de vista técnico, concluiu-se que o decreto em questão está respaldado pelas melhores
práticas de gestão pública e de tecnologia da informação e que se harmoniza com a legislação
extravagante em vigor sobre simplificação, desburocratização, disponibilidade, celeridade, eficiência e
eficácia no desenho, gestão e oferta de serviços públicos, em benefício das cidadãs e cidadãos do país.
Análise
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Histórico técnico do normativo
Entende-se por governança o conjunto de mecanismos e procedimentos que permitem aos gestores
uma tomada de decisão esclarecida, a capacidade de realizar as decisões tomadas e de prestarem contas
dos resultados de sua gestão, garantindo transparência em suas ações. Do ponto de vista técnico, o
Decreto nº 10.046/2019 surgiu com o propósito de aperfeiçoar os procedimentos institucionais e
operacionais dos órgãos de governança do Poder Executivo. A referida norma substituiu e revogou o
Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, que regia o compartilhamento de bases de dados na
administração pública federal. Logo, percebe-se que a temática de compartilhamento de bases de
dados possui um histórico anterior a 2019.
Nesse quadro, o processo de alterações normativas surgiu da necessidade de prover mecanismos para
simplificar a oferta de serviços públicos; subsidiar e otimizar a formulação, a implementação, a
avaliação e o monitoramento de políticas públicas; possibilitar a análise de condições para acesso a
benefícios sociais e sua respectiva manutenção; e fomentar a melhoria da qualidade e da fidedignidade
dos dados custodiados pelo governo por meio de mecanismos seguros de compartilhamento de dados
que garantam a confiabilidade das informações, sua interoperabilidade e os requisitos de segurança da
informação e comunicações necessários e suficientes para prover sua disponibilidade, integridade,
autenticidade e confidencialidade.
O Decreto nº 10.046/2019 está também amparado por uma rede de normativos sobre governança
pública e simplificação de serviços. Exemplos dessa lógica de melhoria da gestão pública podem ser
encontrados no Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, e no Decreto nº 9.094/2017, que regulamenta
dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento
prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o CPF como instrumento suficiente e substitutivo
para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de
benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos
produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.
Para viabilizar a implementação do processo de compartilhamento seguro de dados, em alinhamento
prático com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e com
a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), o Decreto nº
10.046/2019 estabelece três níveis de categorização de compartilhamento de dados: amplo, restrito e
específico. Visa, assim, a estabelecer um processo de compartilhamento em função da restrição de
acesso das informações.
O Decreto nº 10.046/2019 permite a gestão e o uso de dados já gerados nos sistemas da Administração
Pública Federal de forma a garantir qualidade da informação, com o uso da tecnologia para promover
eficiência nos processos, bem como garantir a segurança da informação através de critérios previstos
pelo próprio Decreto e com base na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (vide artigo 5º do Decreto
nº 10.046/2019).
Além disso, o normativo ora analisado se refere às plataformas de interoperabilidade para
compartilhamento de dados, cujo objetivo é simplificar, adotando práticas da segurança dos dados, o
acesso às informações por meio de infraestruturas tecnológicas comuns. Tais infraestruturas são
capazes de armazenar as bases de dados e gerenciar as integrações entre sistemas em tempo real.
Visando à sustentabilidade técnica do modelo de governança e compartilhamento de dados custodiados
pela Administração Pública Federal, o Decreto ora comentado institui o Cadastro Base do Cidadão
(CBC), cujo objetivo é tornar as informações biográficas e os atributos de identificação dos cidadãos
qualificadas o suficiente para subsidiar a prestação de serviços públicos digitais fim a fim. Isso
significa a redução na manipulação de papel, diminuindo a presença física do cidadão no órgão que
presta serviços, bem como reduzindo ou eliminando o fornecimento de documentos de identificação já
https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

3/44

29/06/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

conhecidos ou acessíveis pelo governo. Tais práticas fomentam o processo de transformação digital e
geram uma significativa economia de tempo e de recursos para o cidadão e para o Poder Público.
Outro ponto de destaque, presente no art. 16, inciso IV do Decreto, é a viabilização de uma interface
única de atualização cadastral, suportada por soluções tecnológicas interoperáveis que desobrigará
o cidadão a prestar suas informações pessoais toda vez que necessitar de um serviço público ou de
regularizar sua situação cadastral no governo. Uma vez que o governo já possui seus dados, cabe
facilitar o acesso e atualização dos dados pelo próprio cidadão, em perfeita consonância com
o disposto no artigo 5º, inciso XXXIII, no artigo 37, § 3º, inciso II, e no artigo 216, § 2º da
Constituição Federal, bem como no artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
No que se refere ao Cadastro Base do Cidadão (CBC), cabe esclarecer que o CBC não é uma nova
base de dados, seu objetivo é criar uma visualização integrada de dados hoje existentes de forma
descentralizada para aumentar a confiabilidade entre os cadastros, suportada por tecnologias
interoperáveis. Quanto aos atributos do CBC, cuja finalidade é identificar o cidadão para relacionar-se
com o governo, o decreto traz um rol exemplificativo do que seriam dados biográficos e biométricos.
Mas o CBC por si só não gera, copia ou duplica nenhum dado. Ao contrário, o CBC possui
mecanismos de consulta dos dados, em tempo real, nas bases existentes em órgãos do governo,
para finalidade exclusiva de oferta de serviços e de gestão de políticas públicas.
Trata-se de um mecanismo essencial para a autenticação digital, que reduz a ocorrência de falsificação
ideológica e duplicação de identificação, o que evidentemente evita fraudes e estelionatos. Além disso,
traz maior confiabilidade em operação, inclusive transações financeiras, simplifica e automatiza
procedimentos de prova de vida, identificação, reduzindo custos e riscos no fornecimento de serviços
públicos. Outros benefícios dos dados biométricos são a desduplicação de cadastros do governo,
trazendo qualidade e unicidade dos dados. Todas essas medidas devem ser pautadas em
tecnologia de segurança da informação, a fim de garantir a eficiência na execução dos serviços
públicos.
Vale frisar que todos esses recursos tecnológicos também são utilizados por empresas e governo
de outros países, como por exemplo a implementação dos Base Registries nos países da União
Européia:
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-onbuilding-successful-interconnections-of-base-registries.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/presentations/base-registries-vp.pdf
O próprio decreto cuidou de estabelecer mecanismos de segurança e de transparência sobre as
decisões quanto ao compartilhamento de dados, através do CCGD, com publicação de suas ações
através de resolução, divulgadas no Diário Oficial e na Internet.
É preciso atentar que o texto da ADI faz uma extrapolação das finalidades acerca do uso de
dados compartilhados pelos órgãos da administração pública, previstas no artigo 1º do decreto,
cujas finalidades são simplificar a oferta de serviços, implementar políticas públicas, promover
melhoria no acesso e manutenção de benefícios sociais, e aumentar a qualidade das operações da
Administração Pública Federal.
Cabe destacar, ainda, que a gestão do CBC, por abordar tema afeto a vários segmentos do governo e da
sociedade, será exercida por um órgão colegiado, composto por distintos órgãos e entidades do
governo federal. Tal colegiado é denominado Comitê Central de Governança de Dados (CCGD).
A tal comitê caberá, dentre outras competências, assegurar que os interesses de todos os órgãos
governamentais, e não apenas daqueles representados no colegiado, sejam atendidos. Além disso,
assegurará que as deliberações estejam alinhadas às expectativas da sociedade, bem como às normas
existentes. Na condição de órgão estratégico de governança pública, o CCGD é responsável por traçar
uma visão de futuro para a sustentação do CBC, tornando-o um mecanismo que viabilize a
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identificação fidedigna dos cidadãos para todos os órgãos de governo, em prol da melhoria da
qualidade das informações por eles custodiadas com vistas a implementação de políticas públicas.
Destaca-se, ainda, que a própria criação do Comitê demonstra uma preocupação de que as questões
referentes ao compartilhamento de dados não estejam centralizadas em um órgão. O Comitê representa
um espaço de discussão entre órgãos com naturezas diferentes exatamente para que os assuntos
possam ser amadurecidos. As decisões são tomadas por consenso, ou seja, todos os membros precisam
concordar com a decisão para que ela seja tomada, novamente ressaltando o cuidado com o tema.
Quanto à composição, cabe destacar que os membros possuem naturezas diferentes. Destaca-se a
presença da AGU, que traz aspectos e análises jurídicas para as decisões do comitê. A CGU é um
órgão com atribuições de controle interno e transparência, que são perspectivas muito importantes para
o Comitê; é um órgão cujas funções estão definidas, em parte, na Lei de Acesso à Informação, e que
também é gestor da política de dados abertos. A Receita e o INSS possuem ampla maturidade em
governança de dados e gestão de sigilo. Já a Casa Civil, a Secretaria Especial de Modernização do
Estado e a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital contam com uma visão
abrangente das necessidades dos órgãos públicos, por desempenharem funções de articulação. Essa
composição do colegiado demonstra a preocupação de se agregar visões institucionais distintas e
complementares.
A instituição de um sistema de governança e a formulação de uma política de dados trazem uma maior
confiabilidade aos processos de gestão, pautando-se no princípio de accountability, com decisões
colegiadas e divulgação de seus resultados para a sociedade na página da internet do CCGD (gov.br).
O modelo de governança de dados está pautado tecnicamente em estudos de modelos de outros países
e amplas discussões entre os órgãos sobre a gestão dos dados, critérios de compartilhamento, de
segurança e de uso, através de grupos de trabalho técnicos.
Recorde-se que o Poder Executivo tem adotado o mesmo princípio da União Europeia para
proteção de dados pessoais: o princípio segundo o qual dados particulares devem ser apresentados
somente uma vez ao Poder Público na prestação de serviços variados (Once-Only Principle). O
objetivo de tal princípio é reduzir o fardo administrativo sobre pessoas físicas e jurídicas na obtenção
de
bens
e
serviços
públicos.
Mais
informações
estão
disponíveis
em
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle.
Note-se,
igualmente, que a legislação europeia sobre proteção de dados pessoais (GDPR) é uma das mais
rigorosas do mundo, e que a LGPD foi fortemente inspirada em tal norma.
Por tudo já exposto, depreende-se que tanto a promulgação do Decreto nº 8.789/2016, como a do o seu
sucessor (o Decreto nº 10.046/2019, em análise) e de vários outros normativos do ordenamento
jurídico brasileiro, estão diretamente relacionadas à transformação digital do Estado brasileiro e de
velhas práticas que ensejam atrasos e ineficiências na prestação de serviços públicos. Essas práticas
sobre governança de dados não constituem uma inovação brasileira: ancoram-se nas práticas
internacionais sobre governança de dados, tais como o DAMA-DMBOK, que buscam usar dados e
informações como fontes para melhoria contínua de serviços e como ativos a serem zelados
cuidadosamente pelos órgãos e pelas entidades responsáveis.
Desse modo, o objetivo final é proporcionar maior eficiência e eficácia na prestação de serviços
públicos. Em um contexto social no qual a sociedade da informação é a regra, as pessoas aguardam
grande celeridade na prestação de serviços públicos, sem que haja prejuízos para seus dados pessoais
ou privacidade. O Decreto nº 10.046/2019 contempla, justamente, essas preocupações, ao facilitar o
intercâmbio de dados entre órgãos e entidades públicas que, dentro das suas respectivas atribuições
legais, seguem obrigados a apreciar a publicidade ou a restrição (ou o sigilo) das informações pessoais,
na forma da LAI, da LGPD e das demais normas em vigor.
Análise das finalidades gerais sobre compartilhamento de dados, previstas no Decreto nº
10.046/2019
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Após o breve histórico e a explanação sobre o contexto do Decreto nº 10.046/2019, cumpre verificar
especificamente o conteúdo das regras operacionais e estratégicas que ele propõe em seu texto, de
forma associada a outras normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.
O tratamento do tema governança no compartilhamento de dados, por meio de decreto, indicou
coerência constitucional e não parece ter ferido, salvo melhor juízo, o artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da
Constituição Federal de 1988 (CF/1988), abaixo transcritos:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;
VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa
nem criação ou extinção de órgãos públicos;
Resta clara a competência do Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para fiel
execução da lei. Ademais, a leitura da alínea “a”, do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal
está completamente alinhada ao artigo 21 do Decreto nº 10.046/2019. Ao criar o Comitê Central de
Governança de Dados, o Decreto nada mais fez que dispor, lato sensu, sobre a organização e o
funcionamento da administração pública federal, sem, com isso, gerar aumento de despesa.
Para além da Constituição Federal, pode-se também verificar que diferentes leis federais deram
concretude à necessidade de governança de dados, seja para proteger dados pessoais e privacidade dos
titulares das informações, seja para melhorar a comunicação entre órgãos e entidades públicos para
possibilitar mais eficácia e celeridade nos serviços públicos.
Exemplo disso é o artigo 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a Identificação
Civil Nacional (ICN) e determina que o poder público ofereça mecanismos que possibilitem o
cruzamento de informações por ele custodiadas para fins de concessão e manutenção de benefícios
fiscais.
Outro exemplo é o artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
O inciso em questão estipula que o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos
serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar a diretriz de
aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento
ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações.
Um outro exemplo nos é dado pela Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que racionaliza atos e
procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Nessa lei, é estabelecida grande
flexibilidade na apresentação de documentos por parte do cidadão, devendo a administração pública
obter os meios necessários para facilitar a prestação do serviço público (inclusive por canais
eletrônicos) e reduzir as exigências documentais.
O estrito alinhamento de propósitos e a legitimidade do Decreto em face das normas constitucionais e
infraconstitucionais acima mencionadas podem ser constatados no texto do artigo 1º, incisos I a V do
Decreto nº 10.046/2019. Nesse trecho, o decreto estabelece normas e diretrizes para o
compartilhamento de dados custodiados pelo Poder Público com a finalidade de atender, justamente, os
princípios e as regras supramencionados.
Alinhamento entre o Decreto nº 10.046/2019 e a LGPD
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Cumpre também salientar que, em nenhum momento, o decreto ora analisado ofendeu os princípios
gerais de privacidade e de proteção à intimidade e aos dados pessoais, seja sob o ponto de vista
gramatical ou interpretativo, seja sob o ponto de vista das práticas administrativas adotadas para
implementação da norma.
O modo mais simples de constatar esse fato é estabelecer um breve comparativo entre trechos do texto
da LGPD e do decreto:
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD:
Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à
descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em
geral.
Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades
específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.
Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019:
Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados entre os
órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e os demais
Poderes da União, com a finalidade de:
I - simplificar a oferta de serviços públicos;
II - orientar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento de políticas
públicas;
III - possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de benefícios sociais e fiscais;
IV - promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados pela administração
pública federal; e
V - aumentar a qualidade e a eficiência das operações internas da administração pública federal.
(...)
Art. 3º O compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º observará as
seguintes diretrizes:
I - a informação do Estado será compartilhada da forma mais ampla possível, observadas as
restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o disposto na Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
(...)
III - os mecanismos de compartilhamento, interoperabilidade e auditabilidade devem ser
desenvolvidos de forma a atender às necessidades de negócio dos órgãos e entidades de que trata o
art. 1º, para facilitar a execução de políticas públicas orientadas por dados;
(...)
V - nas hipóteses em que se configure tratamento de dados pessoais, serão observados o direito à
preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural, a proteção dos dados e as normas e
os procedimentos previstos na legislação; (...)
(...)
Art. 7º As plataformas de interoperabilidade contemplarão os requisitos de sigilo, confidencialidade,
gestão, auditabilidade e segurança da informação necessários ao compartilhamento de dados,
conforme regras estabelecidas pelo Comitê Central de Governança de Dados.
Da leitura combinada dos dispositivos fica evidenciado que o disposto no art. 1º, incisos I e II, art. 3º,
incisos I, III e IV e art. 7º do Decreto 10.046/19 refletem e regulamentam os comandos reproduzidos
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da LGPD. Os requisitos de segurança da informação e comunicação previstos na LGPD, em especial
aqueles dispostos nos artigos 46 a 49 da lei, também são plenamente atendidos. O compartilhamento
de dados só se operacionaliza se cumprir tal requisito.
Ainda que tal previsão não precisasse, em tese, constar na norma, pois o próprio sistema de hierarquia
das normas já determina a proteção constitucional da intimidade e dos dados pessoais (art. 5º, incisos
X a XII da CF), o Poder Executivo teve a cautela de reafirmar no decreto o seu compromisso com o
compartilhamento seguro e legal através da referida previsão normativa. Portanto, não há violação da
competência para legislar prevista na Constituição Federal, tampouco ofensa à Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais.
Inexistência de finalidades ilícitas no compartilhamento técnico dos dados
Constatado que a própria legislação sobre proteção de dados autoriza a coleta e o tratamento de dados
para as finalidades indicadas, inclusive nos casos de dados sensíveis, sem a necessidade de autorização
explícita por parte de seu titular em certas hipóteses, não há por que alegar ou “supor” que existe um
processo de vigilância indevida ou violação a direitos individuais. O decreto busca, precisamente,
disciplinar a gestão adequada e segura de dados custodiados pelo Estado a partir dessa autorização
permitida pela LGPD, nos termos abaixo:
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
(...)
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
(...)
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

O texto do decreto passou por um processo de evolução, aprimoramento e atualização para melhor se
adequar sobretudo à LGPD. Um dos motivos que auxiliaram na decisão por revogar o Decreto nº
8.789/2016 consistia na necessidade de harmonizar o texto com a LGPD – o que foi feito no Decreto
nº 10.046/2019.
No mais, em momento algum o decreto autoriza a divulgação ou compartilhamento dos dados sem
critérios. Ao contrário, quando um dado custodiado pela administração for enquadrado no nível de
categoria mais rígida por ele prevista (categoria específica), tal dado necessita de autorização
específica a partir de um pedido devidamente justificado para poder ser compartilhado, ainda que
dentro da própria administração.
É preciso registrar que o Governo Federal é um só, chefiado pelo Presidente da República, auxiliado
pelos Ministros de Estado e as divisões ministeriais são temáticas, podendo ser instituídas e revogadas
a critério do Presidente. O compartilhamento de dados ocorre entre órgãos do mesmo governo para a
simplificação da oferta de serviços públicos, para a formulação, a implementação, a avaliação e o
monitoramento de políticas públicas, para a análise da regularidade da concessão ou do pagamento de
benefícios e para trazer fidedignidade aos dados constantes das bases dos órgãos.
Outrossim, deve ser recordado que a legislação em vigor já dispõe de inúmeras regras administrativodisciplinares e criminais para punir as autoridades públicas que cometam excessos ou desvios de
finalidade, no que concerne ao uso indevido de dados e informações pessoais.
Exemplos disso são o art. 121 da Lei nº 8.112/1990, que afirma que o servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições; o art. 11 da Lei nº 8.429/1992, que
estipula que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
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legalidade, e lealdade às instituições; e a própria LGPD, que prevê sanções administrativas nos arts. 52
e ss. de seu texto.
Desse modo, não é razoável supor que as autoridades e os servidores que utilizam as normas do
Decreto nº 10.046/2019 realizarão suas atividades com reiterada má-fé. A boa-fé e a ética são a prática
corriqueira e a regra no serviço público federal. Em caso de descumprimento das normas em vigor, a
pessoa que houver cometido o ilícito deverá ser responsabilizada, mas isso não permite a generalização
de que vários agentes públicos descumprirão o ordenamento jurídico em vigor. Não parece adequado
supor ou inferir que todos os profissionais do setor público, ou uma maioria, sempre interpretarão o
decreto de forma nociva aos interesses das pessoas e da sociedade, criando uma “hipervigilância” que
é incompatível com os fundamentos democráticos previstos no artigo 1º da Constituição Federal.
Ademais, em diversos casos, é necessário que os usuários de serviços públicos comprovem possuir os
requisitos para o usufruto do direito posto. Isso envolve, por exemplo, apresentação de documento de
identificação ou comprovante de quitação eleitoral ou com o serviço militar obrigatório, sem as quais
não há como o Estado aferir se, de fato, o direito pleiteado pode ser concedido.
Esse processo faz parte da burocracia estatal necessária e que permeia a própria atividade pública em
todos os seus níveis. Felizmente, com o processo de transformação digital, as disfuncionalidades da
burocracia foram reduzidas e foram substituídas por um serviço prestado de forma eficiente e eficaz,
reduzindo ou eliminando a papelização e o risco de fraudes, nos casos de concessão de benefícios a
pessoas que não estão aptas a tê-los.
Supor que a coleta, o tratamento e o compartilhamento seguro de dados, propostos no decreto para fins
de políticas públicas, equivalem a uma suposta existência de “ferramenta de vigilância estatal
extremamente poderosa” é uma ideia equivocada. Com isso, a parte proponente da ação pode
inviabilizar um normativo e uma estrutura de governança que tratam, justamente, de um processo
público seguro para a implementação de políticas públicas importantíssimas. A aceitação dessa tese,
que não encontra amparo legal, acarretará o engessamento e a paralisia de diversas atividades estatais
que são executadas de forma eletrônica.
Não há como evitar, não encontra lógica e não se mostra producente protelar o processo de
transformação digital para o qual os países mais avançados em gestão pública têm caminhado. O que
resta ao Estado é se manter na vanguarda e adotar medidas de governança para um compartilhamento
seguro de dados, atrelado à legislação de proteção de dados – para, dentre outras finalidades, ampliar e
simplificar a oferta de serviços públicos.
Das alegações do CFOAB sobre o Decreto nº 10.046/2019
A parte autora da ADI afirma:
É reconhecido pela LAI que cabe aos “aos órgãos e entidades do poder público, observadas as
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a (...) III - proteção da informação sigilosa
e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual
restrição de acesso”, de acordo com seu artigo 6º. Desta forma, considera-se conduta ilícita que
enseja a responsabilidade do agente público: “IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou
permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal”, de acordo com art. 32 da Lei
Federal nº. 12.527/2011.
Na Lei de Acesso à Informação, o tema das informações pessoais é disciplinado no artigo 31, com a
seguinte redação:
“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
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individuais.”
Por consequência, as disposições previstas no art. 31 da Lei de Acesso à Informação exigem de
qualquer ato infralegal regulamentador a estrita observância e respeito às informações pessoais, aos
direitos fundamentais e à transparência em relação aos titulares das informações – os titulares de
dados pessoais. Contudo, o Decreto nº 10.046/2019, ao disciplinar o compartilhamento de
informações e dados pessoais, não estabelece proteção suficiente aos direitos dos titulares dessas
informações.
Essa linha argumentativa não deve ser acolhida, salvo melhor juízo, pelos motivos já expostos acima.
Inúmeros trechos do Decreto nº 10.046/2019 estabelecem proteção e salvaguardas mais que suficientes
aos dados pessoais e a seus titulares, em linha com os direitos constitucionais referidos. Exemplos
disso são o art. 2º, incisos XV e XXIII; art. 3º, incisos I, II, V e VI; art. 7º; art. 12 e seus §§; art. 15, §
3º; e art. 21. Em todos esses dispositivos, o cuidado com segurança da informação, auditabilidade,
integridade e proteção das informações é evidente. Interpretar de maneira diversa é distorcer explícita
e gramaticalmente a redação do decreto.
Basta a leitura do inciso I do artigo 3º do decreto para se atestar o expresso e total alinhamento do
Decreto nº 10.046/2019 à LGPD. Determina-se que o compartilhamento de dados, pelos órgãos e
entidades, observe as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o
disposto na LGPD, protegendo os direitos dos titulares das informações.
Não obstante, o artigo 7º ainda aprofunda a proteção e determina que as plataformas de
interoperabilidade contemplem requisitos de sigilo, confidencialidade, gestão, auditabilidade e
segurança da informação necessários ao compartilhamento de dados. Pelo sigilo, por exemplo, o
decreto reforça a proibição legal de divulgar informações obtidas, bem como o dever ético-legal de não
revelar dados confidenciais custodiados. Pelo disposto na norma, as plataformas deverão possuir
requisitos técnicos operacionais capazes de garantir o sigilo das informações a serem compartilhadas.
A garantia do sigilo vem, também, fortalecer a defesa dos direitos fundamentais postos no inciso X do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Na qualidade legal de custodiante de dados, inclusive de
caráter pessoal, o Estado busca promover, por meio de seus regulamentos a proteção dos dados dos
cidadãos.
Ao disciplinar a governança no compartilhamento de dados, o Poder Público busca o alinhamento
dessas normas acima citadas. Recorde-se que é necessário que, em determinadas situações (a exemplo
de programas como o Bolsa Família), certos dados sejam coletados para a aferição do direito ou
manutenção de benefícios. Por isso, e com a cautela que o tema enseja, o decreto prevê um processo
seguro para o compartilhamento dos dados coletados e custodiados pelo Estado.
A interrupção da validade, da vigência ou da eficácia do Decreto nº 10.046/2019 geraria um vazio
normativo e de governança com profunda insegurança jurídica. Sem normas executáveis sobre o tema,
o Ministério da Economia e o colegiado de referência (CCGD) seriam forçados a paralisarem as
atividades administrativas e técnicas referentes à governança de dados em toda a Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Isso porque a administração se submete ao princípio
da legalidade estrita e, sem normas aplicáveis, os gestores não mais disporão de normas suficientes
para seguir nas atividades de governança de dados, no contexto de transformação digital dos serviços
públicos.
A parte autora da ADI também afirma que:
Dentre as diversas finalidades previstas no artigo 1º do Decreto nº. 10.046/2019, nenhuma objetiva o
tratamento adequado e transparente dos dados pessoais. O decreto apresenta uma falsa aparência de
legalidade; ao ser confrontado com a legislação constitucional e infraconstitucional, torna-se
cristalino que este decreto, na realidade, desprotege os dados pessoais e retira os requisitos mínimos
do conteúdo dos direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais, não só em
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comparação com a Lei Federal nº 12.527/2011 e com o art. 11 da Lei 13.444/2017, mas em total
desarmonia com a Lei nº 13.709/2018, como será analisado no item V infra.
No tocante a tal alegação, ela parece tentar resumir todo o decreto ao seu artigo 1º - o que causa
estranheza, pois ele disciplina somente a finalidade a que se propõe o normativo, e não aos
procedimentos relativos ao tratamento de dados. Mais uma vez, deve ser reforçado que o decreto prevê
como diretrizes, nos incisos I, V e VI do artigo 3º, que a coleta, tratamento e o compartilhamento de
dados, inclusive os pessoais, pelos órgãos e entidades deve ser realizado nos termos do disposto na Lei
Geral de Proteção de Dados. Cabe à LGPD, como lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais,
disciplinar como o tratamento desses dados deve ser feito. A LGPD se sobrepõe ao decreto e com ele
não é incompatível.
Recorde-se que o Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020, regulamentou as atribuições da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Tal autoridade dispõe de amplos
poderes sobre entidades públicas e privadas e efetuará controle sobre numerosas atividades relativas à
governança de dados. A administração pública federal prestará contas à ANPD sobre suas atividades
de proteção de dados pessoais, razão pela qual não há como se cogitar que as atividades do Cadastro
Base do Cidadão ou do Comitê (CCGD) seriam “ilimitadas” em termos de possibilidades e de
“vigilância estatal”.
Outros pontos alegados pela autora são:
De acordo com o preâmbulo do Decreto nº 10.046/2019, pretende-se regulamentar o Capítulo IV da
LGPD, que cuida especificamente do tratamento de dados pelos órgãos públicos. Nos termos do art.
26 da LGPD, o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades
específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da própria
LGPD, que são os seguintes: (...)
Entretanto, o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança instituídos pelo Decreto
nº 10.046/2019 desrespeitam princípios basilares da LGPD, como veremos a seguir, ao
institucionalizar e regulamentar um cadastro unificado que será compartilhado pelos órgãos do poder
público federal de forma praticamente livre.
Outra grande apreensão são as prováveis vulnerabilidades de segurança de um banco de dados
descomunal, como esse Cadastro Base do Cidadão. Desta forma, são preocupantes os riscos de
vazamentos e de incidentes de segurança que podem comprometer irreversivelmente a privacidade e a
proteção de dados dos cidadãos brasileiros. (...)
Embora o art. 3º, inciso I, do Decreto nº 10.046/2019 preveja - dentre as diretrizes elencadas para o
compartilhamento de dados - que se observe o disposto na LGPD, verifica-se no detalhamento das
demais normas do decreto que as regras adotadas para o compartilhamento de dados pelos órgãos
governamentais permitem interligar bases e cruzar dados pessoais sem critérios que sejam conhecidos
dos cidadãos: sem informações claras, adequadas e transparentes sobre a realização da coleta e do
tratamento, bem como, sobre quem são e como agem os agentes do tratamento.
O sistema de controle desses agentes é totalmente falho, de forma a fragilizar os direitos
fundamentais. Essa opacidade também trará insegurança jurídica, tendo em conta que o tratamento
de dados pessoais com genéricos objetivos - como o aumento da eficiência na prestação dos serviços
públicos - pode facilitar violações aos direitos humanos. (...)
O Decreto nº 10.046/2019 não possibilita uma análise do contexto do uso das informações, das
hipóteses previstas para compartilhamento de dados, da finalidade de sua utilização, dos riscos a que
ficam expostos os cidadãos e da legitimidade das atividades envolvendo tratamento de dados pessoais.
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Neste sentido, “entra em ação a proteção constitucional se a informação for usada para uma
finalidade que cause riscos aos cidadãos, ou para fins considerados ilícitos a priori (como é o caso,
por exemplo, de bancos de dados criados para fins discriminatórios)”.
Sobre essas alegações, primeiro cumpre tecer algumas considerações que nortearam os estudos que
embasaram a necessidade de aprimoramento do decreto de governança:
Tendo em vista a pluralidade de bases de dados já custodiadas pelo Estado, é crucial a
interoperabilidade entre elas para fins, dentre outros, de cruzamento dos dados nelas existentes.
Frequentemente, tais dados se referem à mesma pessoa física ou jurídica, mas revelam informações
contraditórias. Com isso, é inviabilizado o acesso a serviços públicos a cidadãos que fariam jus a
benefícios. Analogamente, essa inconsistência poderia implicar a concessão de acesso a pessoas que,
por sua vez, não estariam legalmente habilitadas. A inconsistência entre bases de dados tem tais efeitos
práticos, em detrimento da celeridade e da correta prestação de bens e serviços públicos. Essas
inconsistências nas bases de dados foram amplamente analisadas por recentes acórdãos do Tribunal de
Contas da União. Destacam-se, nesse sentido, o Acórdão nº 1.706/2020, que analisou o
compartilhamento de dados para validação do pagamento do auxílio emergencial, e o
Acórdão nº 1.123/2020, que analisou divergências entre diversas bases de dados do governo
federal.
Essas incongruências nas concessões de serviços públicos geram distorções que afrontam o princípio
da isonomia de tratamento, que deve nortear as ações públicas. Em um cenário ainda mais negativo,
essas inconsistências podem causar prejuízo ao erário: a concessão de benefício, por exemplo, a quem
não está apto a recebê-lo gera, muita das vezes, a não concessão desse mesmo benefício a quem o
detém de direito – em um contexto de limitações orçamentárias e financeiras de recursos públicos
federais.
O Cadastro Base do Cidadão corresponde à base cadastral de CPF da Receita Federal, conforme
estabelecido no Decreto 10.046/2019. Ao longo de 2020 o acesso a esses dados foram disponibilizados
aos órgãos federais pela Secretaria de Governo Digital por meio de contrato centralizado com as
empresa públicas Serpro e Dataprev. Nesse perído, 36 unidades administrativa fizeram adesão ao
contrato e 27 já ajustaram cerca de 300 serviços públicos para obter as informações biográficas de
maneira automatica. Desta forma, o cidadão não precisa reapresentar as informações que o governo já
possui e o governo não precisa validá-las manualmente. Essas integrações trouxeram uma economia
estimada de mais R$ 420 milhões.
Atualmente, 27 órgãos que já se integraram ao CBC. Importante deixar claro que para aderir ao
contrato centralizado é necessário antes solicitar autorização expressa à Receita Federal, justificando a
finalidade do acesso, que tem de ser para execução de políticas públicas, e se comprometendo com os
requisitos de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Somente após a autorização da
Receita os dados são disponibilizados para os órgãos.
Portanto, o decreto ora analisado não estabelece simples colheita de dados dos cidadãos sem critérios.
Ao contrário, há aqui o interesse público de continuar ofertando serviços públicos e implementando
políticas públicas, mas com o uso racional dos dados e dos recursos financeiros. Para isso, é necessário
que haja mecanismos de qualificação e interoperabilidade segura das bases de dados, alcançados por
meio de um processo de governança generalizado.
No mais, como já dito, esses dados já constam das bases do Estado e são por ele custodiados. O que se
visa é, apenas, implementar um necessário processo de governança dos dados dessas bases para
qualificá-las. Cabe, a título de ilustração, mencionar que, no contexto da pandemia, a concessão de
benefícios só foi possível por meio da interoperabilidade de dados, fruto do processo de transformação
digital ao qual o Brasil já vem se moldando.
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Portanto, não há que se falar, como argumentado pela autora da impugnação, que o regramento atual
enseja uma insegurança jurídica, tendo em conta que o tratamento de dados pessoais se dá com base
em objetivos genéricos. Muito mais insegurança jurídica haveria na falta do Decreto nº 10.046/2019,
conforme já se expôs.
Na verdade, o que a norma disciplina é que, dentro dos limites legais, seja efetuado o
compartilhamento das bases para atendimento a políticas públicas específicas. Ao solicitar o
compartilhamento de uma base, de compartilhamento específico por exemplo, o solicitante deve
justificar para qual motivo pretende ter acesso a essa base. Com isso, deve indicar qual a política
pública que visa a atender e quais são os dados necessários para o seu atendimento. Para esse
propósito, deve se pautar no princípio da necessidade, consagrado pela própria LGPD e de
aplicabilidade obrigatória ao decreto. Deve utilizar, apenas, os dados estritamente necessários para
alcançar as finalidades pretendidas, mantendo-se a proporcionalidade quanto às finalidades dos
tratamentos.
A utilização do termo genérico “políticas públicas ou serviços públicos” se dá não com base em
motivos abstratos, mas porque não há como prever, em qualquer norma, a totalidade dos serviços que
serão demandados pela sociedade para o Estado atender.
Eles, na medida em que se tornarem uma realidade e necessidade, é que vão dar subsídios para o
administrador analisar se precisa coletar algum dado para concedê-los. No mais, o “aumento da
eficiência na prestação dos serviços públicos” mencionado pela autora, na verdade, é uma
consequência do processo de governança no compartilhamento de dados. Ele, por si só, não é o motivo
para concessão de compartilhamento, mas ele se somará como consequência lógica ao motivo
específico de atendimento a políticas públicas posto na solicitação do administrador.
Corroborando a maneira como o tema foi tratado no decreto, pode ser mencionada a própria LGPD.
Ela determinou, por exemplo, na alínea b, do inciso II do artigo 11, que o tratamento de dados pessoais
sensíveis poderá ocorrer sem a necessidade de consentimento do titular para o tratamento
compartilhado de dados necessários a execução de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos. Utilizou-se, também, de uma expressão de caráter genérico, pelos mesmos motivos que
o fizeram ser utilizados na norma impugnada. O uso do termo genérico não configura violação a direito
e nem desobriga a administração de individualizar a política pública.
Some-se a isso que o decreto ora analisado atende integralmente aos arts. 46 a 49 da LGPD. O
Ministério da Economia tem produzido um série de cursos na ENAP e de publicações para facilitar a
conformidade da administração pública à LGPD (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governancade-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd), adotando e incentivando boas práticas em
matéria de proteção de dados pessoais e de segurança da informação. No mesmo sentido, a Resolução
CCGD nº 2, de 16 de março de 2020 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-16-de-marcode-2020-249025238), dispõe sobre as orientações e as diretrizes para a categorização de
compartilhamento de dados. O art. 1º de tal norma estabelece requisitos de segurança, observada a
legislação pertinente à proteção de dados pessoais.
A leitura dos artigos abaixo da LGPD indicará que o CCGD e o Ministério da Economia têm cumprido
a lei integralmente, e que o advento da ANPD apenas reforçará a governança dos dados, possibilitando
ainda mais controle, exatidão e segurança jurídica às práticas já existentes:
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
(...)
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
(...)
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
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(...)
Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
(...)
Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do
tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados
pessoais, mesmo após o seu término.
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.
(...)
Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma
a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios
gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.
Alegou-se também que o Cadastro Base do Cidadão geraria, em tese, apreensão em virtude de
prováveis vulnerabilidades de segurança, com riscos de vazamentos e de incidentes de segurança que
podem comprometer irreversivelmente a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos brasileiros.
Cabe, a priori, destacar que, não obstante o risco que paira sobre toda e qualquer atividade
administrativa e que nem por isso autoriza a paralisia estatal, o Estado brasileiro tem buscado
aprimorar seus mecanismos de segurança da informação de caráter administrativo (realizadas a nível
administrativo gerencial, de governança e normativo) e técnico (a exemplo de recursos informáticos
com funcionalidades voltadas a garantia da segurança da informação), suficientes e necessários com
vistas a garantir a segurança do processo de tratamento.
A leitura dos dispositivos acima, consagrados no Decreto nº 10.046/2019, não só demonstra o seu
alinhamento à LGPD, como a determinação de que as plataformas de interoperabilidade, para que
possam ser usadas para fins de compartilhamento de dados, adotando mecanismos de segurança da
informação aptos a garanti-la.
Ao reforçar a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Decreto nº 10.046/2019
deixa claro que, todo o processo de compartilhamento de dados pessoais deve seguir os mecanismos de
segurança da informação nela previstos, ou seja. Não há que se falar em omissão por parte do Estado
na busca por um compartilhamento seguro de dados pessoais.
No mais, quando o artigo 3º, inciso VI Decreto nº 10.046/2019 cita o artigo 23 da LGPD sobre coleta,
tratamento e compartilhamento de dados por cada órgão, ele demonstra que, assim como uma pessoa
jurídica de direito privado, quando da realização do tratamento de dados pessoais, deve indicar uma
finalidade clara e transparente que o justifique, a pessoa jurídica de direito público, com maior cautela,
deve demonstrar a finalidade e o interesse público no tratamento dos dados.
Logo, o Decreto em análise não precisa exaurir ou entrar em minúcias para que seja garantido o
compartilhamento seguro. Isso seria impossível do ponto de vista normativo. A menção explícita ao
artigo 23 da LGPD já reforça o caráter impositivo de adoção de mecanismos seguros de
compartilhamento, bem como de outra medidas para o tratamento dos dados pessoais, conforme
redação abaixo:
“Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação) , deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do
interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições
legais do serviço público, desde que:
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I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento
de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade,
os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil
acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; (grifo nosso)
(...)”.
Consta, ainda, no rol de alegações postas pela parte autora da ADI:
No art. 21, o Decreto nº 10.046/2019 institui o Comitê Central de Governança, que é integrado apenas
por funcionários da administração direta federal (art. 22), sem qualquer previsão de composição
multissetorial. Todavia, em questões relacionadas à tecnologia, a experiência brasileira (e
internacional) mostra que o multissetorialismo é a melhor prática.
(...)
Sendo um comitê que definirá questões fundamentais para o sistema jurídico de proteção de dados
pessoais de todos os brasileiros, a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
importa na ausência de supervisão e de fiscalização da autoridade competente, o que pode resultar em
deliberações desastrosas para os titulares de dados pessoais.
Além do mais, existem evidências de que ocorrerão conflitos de atribuições ou mesmo uma
superposição de atribuições entre a ANPD e o Comitê Central de Governança, diante das antinomias
de normas jurídicas.
O art. 55-K da LGPD prevê que a aplicação das sanções previstas na lei compete exclusivamente à
ANPD e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as
competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
Nos termos do parágrafo único do art. 55-K, a ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e
entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados
pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes
para a sua implementação.
Como analisado, o decreto impugnado, nos seus arts. 21 e 31, delega atribuições ao Comitê Central
de Governança de Dados no tocante à deliberação sobre as regras de compartilhamento e segurança,
além de diversas matérias que deveriam ser objeto de deliberação da ANPD. O art. 26, caput, do
Decreto nº 10.046/2019 prevê que as controvérsias no compartilhamento de dados entre órgãos e
entidades públicas federais solicitantes de dados e o gestor de dados serão decididas pelo Comitê
Central de Governança de Dados, com a possibilidade de consulta ao Comitê Interministerial de
Governança, sem qualquer previsão de consulta à ANPD, contrariando o art. 55-K da LGPD.
A alegação de que o Comitê Central de Governança de Dados é composto, apenas, por funcionários da
administração direta federal, sem qualquer previsão de composição multissetorial, não inviabiliza o seu
trabalho e nem implica afirmar que não serão levadas em consideração necessidades do toda a
sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados instituiu o Conselho multissetorial responsável pela
temática. Ademais, a ANPD tem ascendência normativa sobre o governo.
A composição do comitê, conforme se verá a seguir, recai sobre alguns órgãos da administração
pública. Porém, isso não quer dizer que o representante do órgão escolhido para compor o comitê não
seja oriundo, por exemplo, da iniciativa privada e, com isso, traga sua experiência para ser posto em
debate. Na atual composição do governo federal, aliás, há secretários que vieram da iniciativa privada
para a área pública com a missão de ajudar a transformação digital do Brasil.
No mais, o próprio decreto prevê que qualquer membro do Comitê Central de Governança de Dados
poderá convidar especialistas para participar de suas reuniões - e, com isso, trazer toda uma expertise
multisetorial, ainda que sem direito a voto, para enriquecer os debates. Portanto, carece de fundamento
o argumento posto pela autora.
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Vide abaixo a composição do CCGD, conforme art. 22 do Decreto nº 10.046/2019:
“Art. 22. O Comitê Central de Governança de Dados é composto por representantes dos seguintes
órgãos e entidade: (grifo nosso)
I - dois do Ministério da Economia, dentre os quais um da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital, que o presidirá, e um da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
II - um da Casa Civil da Presidência da República;
III - um da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União;
IV - um da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da
República;
V - um da Advocacia-Geral da União; e
VI - um do Instituto Nacional do Seguro Social.
Art. 23. O Comitê Central de Governança de Dados se reunirá, em caráter ordinário, a cada dois
meses, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu Presidente ou por solicitação de
um de seus membros.
(...)
§ 3º Qualquer membro do Comitê Central de Governança de Dados poderá convidar especialistas
para participar de suas reuniões, sem direito a voto.”
A alegação de que a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) importaria ausência
de supervisão e de fiscalização da autoridade competente, o que poderia resultar em deliberações
desastrosas para os titulares de dados pessoais, também carece de sustentação.
Em outubro de 2020, o Plenário do Senado aprovou os nomes indicados pelo governo para compor a
primeira diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando o decreto foi publicado, de
fato não existia ainda a ANPD, mas a sua ausência e a incerteza da data de sua criação não poderiam
ser óbices para que o Estado cumprisse suas funções. A inação do Estado implicaria omissão – e,
portanto, ilícito ainda mais grave. Ademais, note-se que o decreto que regulamenta a ANPD foi
publicado, conforme indicado acima, e que a existência de tal autoridade não é incompatível com a
existência do CCGD, pois tais órgãos cumprem papéis distintos, embora complementares.
Além disso, a suposta violação ao art. 55-K da LGPD carece, também, de sustentação. O Decreto nº
10.046/2019 estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados entre os órgãos e
as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e os demais Poderes da
União, enquanto que a LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural. O CCGD cuida da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, ao passo que a LGPD abrange dados pessoais públicos e privados.
Sendo assim, é legalmente válido o comando previsto no decreto ora analisado. É também
perfeitamente possível que o CCGD seja o responsável por dirimir conflitos no compartilhamento
de dados sem consultar a ANPD. Em se tratando de conflitos que envolvam dados pessoais, por certo,
ele poderá declinar da competência legal ou utilizá-la apenas de modo complementar àquela da ANPD,
nas hipóteses legalmente autorizadas.
Recorde-se, nesse sentido, a redação da LGPD e do decreto:
Lei Geral de Proteção de Dados: (grifos e sublinhados nossos)
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os
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direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.
(...)
Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas
competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências
correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
(...)”
Decreto nº 10.046/19: (grifos e sublinhados nossos)
“Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento de dados entre
os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e os
demais Poderes da União, com a finalidade de:
(...)
Art. 26. As controvérsias no compartilhamento de dados entre órgãos e entidades públicas federais
solicitantes de dados e o gestor de dados serão decididas pelo Comitê Central de Governança de
Dados.
§ 1º As resoluções do Comitê Central de Governança de Dados a respeito de controvérsias
observarão as normas que protegem os dados objeto da controvérsia.
§ 2º Para fins do disposto no caput, o Comitê Central de Governança de Dados poderá consultar o
Comitê Interministerial de Governança.
§ 3º O Comitê Central de Governança de Dados atuará de forma a buscar a composição de interesses
entre as partes envolvidas na solução das controvérsias que lhe forem encaminhadas e se manifestará
por meio de resolução.
§ 4º A revisão da categorização dos níveis de compartilhamentos de dados pelo Comitê Central de
Governança de Dados será de ofício, com a anuência do Comitê Interministerial de Governança, ou
mediante provocação do solicitante de dados.
§ 5º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia, na qualidade de Secretaria-Executiva do Comitê Central de
Governança de Dados, poderá responder diretamente ao solicitante de dados, se houver resolução
anterior sobre o mesmo pleito.”
Conclusão
Dessa forma, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia conclui que:
o Decreto nº 10.046/2019, antes de sua publicação, foi ampla e competentemente analisado pelos
órgãos jurídicos do Ministério da Economia e da Presidência da República, no que concerne à
constitucionalidade e à legalidade do texto normativo, e não parece haver no decreto, salvo melhor
juízo, qualquer indício de ofensa aos principais preceitos legais aplicáveis à temática de governança de
dados;
não se tem notícia de que o Conselho Federal da OAB haja comunicado ao CCGD ou a outras
instâncias administrativas do Ministério da Economia suas críticas ao Decreto nº 10.046/2019; o
Ministério permanece aberto ao diálogo institucional e a discutir formas para melhorar a governança e
as normas do compartilhamento de dados no serviço público federal;
há respaldo normativo suficiente no Decreto nº 10.046/2019 e nas resoluções do Comitê Central de
Governança de Dados (CCGD), no que concerne ao tratamento jurídico e administrativo adequado às
questões de segurança da informação e de proteção de dados pessoais;
o pedido de liminar contido no item “c” do título “VIII – Dos pedidos” da petição inicial do CFOAB
não parece encontrar respaldo fático ou técnico na realidade, salvo melhor juízo – seja porque não foi
demonstrada a inconstitucionalidade preliminar do Decreto nº 10.046/2019, seja porque o “vazio
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normativo” que poderia ser ensejado pela suspensão da eficácia do decreto e do Cadastro Base do
Cidadão (CBC) poderia causar: interrupção de numerosos serviços públicos eletrônicos e de
compartilhamentos estratégicos de bases de dados; descontinuidade na governança de dados de toda a
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; retrocesso administrativo em matéria de
uniformidade no tratamento de dados; e insegurança jurídica e institucional sobre diversos serviços
eletrônicos utilizados pela população brasileira;
o pedido final (de mérito) teria os mesmos efeitos descritos no item “d” da presente nota técnica.
Ante o exposto, encaminhe-se a presente Nota Técnica à apreciação do Secretário de Governo Digital,
com sugestão de posterior envio à Coordenação-Geral de Informações Judiciais de Pessoal e
Patrimônio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto a esta Pasta, com urgência, em atenção
ao documento COTA n. 07782/2020/PGFN/AGU (SEI-ME 12740240) e à Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital - SEDGG/ME, para conhecimento.

6.

Passo às considerações jurídicas.
Do pedido de prevenção

7.
Em consulta ao sistema do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Ministro Gilmar Mendes, no dia 26 de
junho de 2020, proferiu a seguinte decisão monocrática, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
695 MC/DF, requerida pelo Partido Socialista Brasileiro.
4–

Da ausência de perda de objeto da ADPF

Sem embargos da revogação do Termo de Autorização 7/2020, verifico que o ato do poder
público impugnado nesta ADPF é mais amplo e abrange, como um todo, o plexo de
medidas tendentes ao compartilhamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades da
Administração Pública com suposto lastro normativo no Decreto nº.10.046, de 9 de outubro de 2019
(eDOC 1, p. 2).
Nesse sentido, como já aduzido na presente decisão, além do pedido de suspensão de
compartilhamento dos dados da base da CNH com a ABIN, o requerente formulou pleito subsidiário
para que seja dada interpretação conforme à Constituição ao Decreto nº. 10.046, de 9 de outubro de
2019, a fim de que:
“(i) o rol de finalidades exposto no art. 1ºdeste ato normativo, seja considerado taxativo e exaustivo, de
modo que o tratamento se dê apenas para propósitos legítimos, específicos, explícito se informados ao
titular, sem possibilidade de tratamento posterior deforma incompatível com essas finalidades,
à luz do princípio da finalidade que norteia a proteção de dados pessoais constitucionalmente
garantida no país;
(b) diante da interpretação acima, expressamente se afaste da abrangência do referido Decreto a
finalidade de atividade de inteligência, visto que não prevista no ato normativo em causa; e,
(c) à luz do previsto nos incisos I, V e VI do art. 3 do referido Decreto, se garanta expressamente que o
compartilhamento de dados pessoais por órgãos e entidades do setor público está expressamente
sujeito e vinculado aos princípios que balizam a proteção de dados pessoais no Brasil, expressos no art.
6º da Lei n º 13.709, de 2018, especialmente quanto à finalidade, adequação, necessidade e
transparência” (eDOC 1, p. 32).
Dessa maneira, ainda que tenha quedado ausente o requisito de perigo na demora especificamente
quanto ao pedido de suspensão do compartilhamento de dados da base do DENATRAN materializado
no Termo de Autorização 7/2020, resta pendente de análise, por este STF, a alegação de que as
disposições do Decreto nº. 10.046, de 9 de outubro de 2019 violam in abstracto o disposto no art. 5º,
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caput e incisos X e XII, da Constituição Federal. Como amplamente analisado nesta decisão, o regime
jurídico de compartilhamento de dados entre órgãos e instituições do Poder Público é
matéria de extrema relevância para a proteção constitucional do direito constitucional à privacidade
(art. 5º, caput e incisos X, da Constituição Federal), situando-se como garantia elementar de
qualquer sociedade democrática contemporânea.
Por esse motivo, é dever constitucional deste STF debruçar-se sobre a matéria, evitando-se que
situações graves que colocam em risco a violação de preceitos fundamentais sejam
perpetradas com suposto fundamento no Decreto nº. 10.046, de 9 de outubro de 2019. Destaca-se
ainda que a presente decisão não obsta a eventual análise de medida acauteladora relacionada à
alegações de inconstitucionalidade deste ato normativo.
5–

Dispositivo

Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, indefiro, ad
referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido de medida cautelar (art. 21, V, do
RISTF). Intimem-se o requerente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da
República, para que, no prazo de dez dias, manifestem-se sobre o objeto da presente
ADPF, se entenderem necessário, nos termos do art. 6º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999.

8.
Os trechos transcritos se justificam, pois podem quiça ter pertinência, seja para as alegações e estratégias de
defesa do ato atacado na ADI, no tocante à prevenção, ou mesmo para a organização do julgamento deste importante tema.
Como já mencionado, o proponente formulou pedido de distribuição por dependência da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 6649 à Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 695, argumentando haver a conexão entre os feitos e a
prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADPF nº 695/DF, nos termos do que dispõe o art. 69 do Regimento Interno
do STF.
9.
Saliento que, no dia 23 de dezembro de 2020, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6649 foi distribuída
ao Ministro Gilmar Mendes, em razão da prevenção desta à Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 695,
conforme o termo de autuação e recebimento constante naqueles autos, com fundamento no Art. 77-B, do Regimento Interno
do STF[1].
Do pedido de medida cautelar
10.
A Carta Magna traz expressamente em seu texto a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade[2] .
A Lei 9.868, de 1999, que dispôs sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, assim a disciplinou, ipsis litteris:
Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da
maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos
órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se
no prazo de cinco dias.
§ 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da
República, no prazo de três dias.
§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes
judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma
estabelecida no Regimento do Tribunal.
§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência
dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
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Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do
Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez
dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que
couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.
§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o
Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo
expressa manifestação em sentido contrário.
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu
especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das
informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do ProcuradorGeral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao
Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

11.
In casu, o proponente requereu "a concessão de medida liminar monocraticamente pelo Ministro Relator, ad
referendum do Plenário (art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999), para: i) suspender imediatamente a eficácia da integralidade do
Decreto nº 10.046/2019 (e, consequentemente, do Decreto 10.403/2020, que alterou dispositivos do Decreto 10.046/2019), ad
referendum do Plenário desse Pretório Excelso, e, ii) suspender imediatamente o Cadastro Base do Cidadão e para que cesse
qualquer compartilhamento indevido de dados pessoais, sob pena de danos irreparáveis aos direitos fundamentais de toda a
população brasileira, tornando inviável o retorno ao status quo ante. (...)".
12.

Na exordial, o Conselho Federal da OAB justifica a necessidade da medida de urgência, in verbis:
...restaram devidamente configurados o fumus boni juris e o periculum in mora, pois ausentes os
requisitos constitucionais que autorizam o exercício excepcional de competência legislativa por parte
do Presidente da República, bem como, demonstrado o risco de que ocorram situações e medidas
violadoras de preceitos fundamentais adotadas com fulcro no Decreto 10.046/2019. A gravidade da
situação gerada pelo Decreto nº 10.046/2019 não permite sequer que se aguarde a manifestação do
Presidente da República ou dos demais órgãos elencados no art. 10 da Lei 9.868/1999, e, menos ainda,
que se espere pela designação de pauta para a apreciação da medida cautelar pelo Plenário desta
Egrégia Corte. Eventual pedido de informação resultará em agravamento da situação, de modo que a
concessão de medida cautelar por decisão monocrática é a solução mais adequada.

13.
Aduz que em situações de excepcional urgência ou de inconstitucionalidade chapada, admite-se a concessão
da cautelar antes mesmo da manifestação do órgão ou autoridade do qual emanou o ato normativo impugnado, ou mesmo o
Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República (art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999), tendo a jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidado a possibilidade de concessão de liminar por decisão monocrática, ad
referendum do Plenário.
14.
Não obstante, a jurisprudência do STF, considerando a presunção de constitucionalidade das leis e atos
normativos emanados pelo Poder Público, é uníssona no sentido de que o provimento da medida cautelar tem caráter
excepcional, uma vez que suspende, até julgamento da ação, a eficácia da norma atacada, renascendo a disposição legal
anteriormente existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Os requisitos para a sua concessão são, a
plausibilidade jurídica da tese exposta, fumus boni iuris, e a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão
postulada, o periculum in mora.
15.
Quanto aos aspectos relacionados ao fumus boni iuris, peço vênia para transcrever o PARECER n.
01114/2018/ALF/CGJAN/CONJUR-MP/CGU/AGU, da lavra da Coordenação-Geral Jurídica de Atos Normativos, da antiga
Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que atestou a juridicidade do projeto
do Decreto nº. 10.046, de 2019.
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PARECER n. 01114/2018/ALF/CGJAN/CONJUR-MP/CGU/AGU
NUP: 04310.000713/2018-68
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ASSUNTOS:
DECRETO
SOBRE
COMPARTILHAMENTO
DE
DADOS
NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
EMENTA:
1. Consulta sobre juridicidade de projeto de decreto que "Dispõe sobre o compartilhamento de dados
no âmbito da administração pública federal, institui o Cadastro Base do Cidadão, o Comitê Central
de Governança de Dados e dá outras providências".
2. Competência: art. 84, VI, a, Constituição.
3. Juridicidade formal e material, observadas as sugestões de ajustes para adequação à técnica
legislativa. Ateste de disponibilidade orçamentária pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
(SPO/MP).
4. Pelo prosseguimento. À Assessoria Técnica e Administrativa da Secretaria Executiva (ASTEC/SE).
Trata-se de consulta a respeito da juridicidade de anteprojeto de decreto presidencial que "Dispõe
sobre o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, institui o Cadastro
Base do Cidadão, o Comitê Central de Governança de Dados e dá outras providências".
O processo foi instaurado com a edição da Nota Técnica para Atos Normativos nº 276/2018-MP (SEI
6848316), em que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC/MP) justifica e
opina favoravelmente ao prosseguimento da proposição, fazendo juntada das minutas de exposição de
motivos (SEI 6926439) e de decreto (SEI 6926458). Em especial, destaco a estimativa de impacto
orçamentário e financeiro decorrente da medida apresentada no opinativo técnico:
8. As medidas propostas possuem impacto orçamentário e financeiro oriundo da expansão da
integração, por meio de serviços interoperáveis, entre os sistemas de informação dos órgãos com a
primeira versão do Cadastro Base do Cidadão (Base do CPF).
9. Estima-se o gasto de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para o ano de 2018, previsto na
Ação Orçamentária 211Y - Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Programa 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública, e R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil reais) para o ano de 2019, previsto na mesma Ação Orçamentária. O valor é
aferido com base na quantidade de consultas realizadas por meio dos serviços interoperáveis
multiplicado pelo valor unitário de cada consulta. A média mensal é de 728.011 (setecentos e vinte e
oito mil e onze) acessos, e o valor unitário da consulta é próximo de R$ 0,11 (onze centavos),
resultando em um gasto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mensais.
10. Além disso, deve-se levar em consideração o gasto com a criação da base Integradora do Cadastro
Base do Cidadão, que reunirá diversas bases de dados de cadastro do cidadão. Esse gasto está estimado
em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para 2019, previsto na Ação Orçamentária 15OP do
Programa 2038, e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) anuais a partir do ano de 2020. O valor foi
estimado junto às empresas públicas de tecnologia da informação do Governo e refere-se ao custo de
infraestrutura instalada para manutenção da plataforma.
A Secretaria proponente formula os seguintes questionamentos de cunho jurídico:
37. Dentre as competências previstas no novo Decreto para o CCGD, há a de alterar a composição de
seus membros, podendo este indicar a inclusão ou a retirada de órgãos participantes no CCGD. Não se
conseguiu aferir se será possível ao CCGD deliberar sobre esse tema ou se caberá ao dirigente máximo
de cada órgão fazer as propostas de inclusão ou retirada de membros. Portanto, solicita-se atenção
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especial da Consultoria Jurídica deste MP a esse assunto, de forma a concluir sobre a possibilidade ou
não de alteração da composição do Comitê, conforme proposto.
(...)
40. Ressalta-se que no novo Decreto são feitas referências a normas diversas nos seguintes
dispositivos: a) art. 3º, inciso IV; b) art. 4º, incisos II e III; c) art. 6º; d) art. 15; e) art. 24, § 4º; e f) art.
27, sem detalhar quais seriam as referidas normas. Cada citação está vinculada ao respectivo tema.
Portanto, solicita-se à Consultoria Jurídica do MP que verifique se é preciso definir “norma” no
glossário do Decreto ou se a forma como é citada é suficiente para compreensão.
A SETIC/MP complementou sua manifestação por intermédio da Nota Técnica nº 20194/2018-MP
(SEI 7031546), em que promoveu uma estimativa de custos do colegiado a ser instituído, retificou
informações relativas às rubricas orçamentárias para cobrir as despesas incorridas, reiterando haver
ateste de disponibilidade orçamentária da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MP),
conforme Despacho SEI 707328).
Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica – CONJUR/MP, órgão de execução da Advocacia-Geral da
União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que
lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993. É o relatório. Passo a fundamentar.
A proposição deve ser dado prosseguimento, pois constato sua juridicidade formal e material.
A competência da autoridade signatária é extraída da alínea a do inciso VI do art. 84 da Constituição
Federal, que confere ao Presidente da República a prerrogativa de expedir decretos para dispor sobre a
organização e funcionamento na Administração Pública federal, desde que não acarrete aumento de
despesa ou criação ou extinção de órgão público.
Em especial, no que concerne à vedação ao aumento de despesa no âmbito dos decretos autônomos, a
Secretaria consulente informou a estimativa de despesas nos itens 8 a 10 de seu parecer técnico, tendo
sido atestada a disponibilidade financeira e orçamentária para fazer frente ao gasto decorrente da
proposição.
A minuta posta atende à juridicidade material. Como destacado na manifestação da SETIC/MP, o
anteprojeto de decreto objeto da consulta consubstancia aprimoramento dos comandos contidos no
Decreto nº 8.789, de 2016, a ser revogado em sua totalidade. A Secretaria consulente aponta,
ainda, que a proposição foi motivada, para além da percepção da necessidade de aprimoramento da
atual sistemática de compartilhamento vigente, por recomendações do Tribunal de Contas da União,
consoante decidido no Acórdão nº 1469/2017-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, j. 12.7.2017:
RELATÓRIO DE AUDITORIA NATUREZA OPERACIONAL. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS AOS CIDADÃOS DE FORMA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO DE
OPORTUNIDADES DE MELHORIA. RECOMENDAÇÕES. (...)
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 250, III, do Regimento
Interno do TCU, que: (...)
9.1.2. adote medidas para:
9.1.2.1. atribuir competências a uma instância administrativa com capacidade de influenciar as
prioridades e projetos dos órgãos finalísticos no que tange a governo digital, inclusive do ponto de
vista orçamentário, com vistas a coordenar iniciativas comuns e direcionar os esforços em prol dos
objetivos da Política de Governança Digital, dotando-a com orçamento e capacidade para coordenar,
realizar ou apoiar projetos estruturantes para a Administração Pública Federal, com vistas à
modernização do estado e à redução da burocracia;

https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

22/44

29/06/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

9.1.2.2. atribuir competências de Governança de Dados a uma instância administrativa que seja capaz
de:
9.1.2.2.1. arbitrar as questões relativas ao compartilhamento de informações, no que diz respeito à
normatização, coordenação de iniciativas e resolução de conflitos acerca das informações de posse da
Administração Pública Federal, em adição às competências definidas no art. 10, caput, do Decreto
8.789/2016 e para viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º, inciso V, do Decreto 8.638/2016;
9.1.2.2.2. arbitrar as questões relativas à economicidade no provimento de serviços públicos digitais,
no que diz respeito à normatização e supervisão do modelo de custeio para os serviços de integração
de dados consolidados entre demandantes, gestores, custodiantes e empresas públicas prestadoras de
serviços de TI;
9.1.2.2.3. identificar os projetos estruturantes e iniciativas comuns de governo digital, previstos ou em
andamento, juntamente com o responsável pela sua execução, demais órgãos envolvidos, orçamento
estimado e benefícios esperados, de modo a subsidiar as medidas anteriores; (...)
9.2. recomendar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com fulcro no art. 250,
III, do Regimento Interno do TCU, que: (...)
9.2.9. apresente ao Tribunal de Contas da União, em até 120 dias, plano de ação com medidas que
estabeleçam:
9.2.9.1. mecanismos de mediação para os conflitos de entendimento sobre compartilhamento e
confidencialidade de informações, com fulcro na competência definida no art. 10, caput, do Decreto
8.789/2016, para viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º, inciso V, do Decreto 8.638/2016;
9.2.9.2. um modelo de custeio para os serviços de integração de dados, incluindo demandantes,
gestores, custodiantes e empresas públicas prestadoras de serviços de TI, de forma a obter um custo
final vantajoso para administração pública, em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição
Federal;
9.2.9.3. estratégias para minimizar redundâncias e ineficiências na atuação das empresas estatais de
tecnologia, em especial Serpro e Dataprev, de modo a otimizar o provimento de aplicações e serviços
de TI, bem como maximizar o apoio dessas empresas à integração de dados e sistemas da
administração pública, em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal;
(...)
Voto do Min. Relator:
5. Com efeito, no âmbito do poder executivo federal, evidenciou-se o desconhecimento do Ministério
do Planejamento acerca da realidade dos serviços públicos digitais ofertados, aspecto esse que não se
coaduna com o disposto nos normativos aplicáveis, a exemplo do Decreto 8.638/2016, o qual institui a
Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional. Tal norma atribui àquela pasta posição de destaque no enfrentamento
da questão.
6. Falhas também foram observadas tanto no poder judiciário quanto no poder legislativo, restando
assente que nestes poderes, embora existam normas e políticas destinadas a viabilizar a prestação de
serviços aos cidadãos por meios digitais, há grande espaço de aprimoramento.
7. Conforme bem anotado pela unidade técnica, um dos grandes obstáculos identificados para a
potencialização dos serviços da espécie é o não-compartilhamento de informações entre os diversos
órgãos da administração pública federal, atribuindo à sociedade a tarefa de apresentar a um órgão
informações oriundas de outros, as quais poderiam ser compartilhadas de modo integrado, célere e
menos dispendioso.
8. Nesse sentido, é digno de nota exemplo constante do processo (peça 116) , segundo o qual o
Ministério do Planejamento estima que o custo para a sociedade com marcação de consultas médicas e
matrícula em escolas públicas chega à cifra de R$ 486.000.000,00 por ano, cálculo este efetuado com
base nas horas de trabalho desperdiçadas pelos cidadãos em filas de atendimento. Os mesmos estudos
apontam que o custo operacional do Estado, caso promovesse tais atividades por meio eletrônico, seria
reduzido em R$ 562.000.000,00 por ano.
9. Outros problemas identificados referem-se à confidencialidade dos dados, visto que há
entendimentos de que os dados são sigilosos e, dessa forma, não podem ser disponibilizados para
outros órgãos que integram a administração, e à dificuldade de se implementar um modo de
autenticação único, barato, segundo o qual o Estado poderá precisar quem é o demandante dos serviços
e prontamente atende-lo.
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10. Esse cenário, somado à constatação de que as ações pontualmente adotadas pelos órgãos não
possuem sinergia, conduz à conclusão que devem ser adotadas medidas estruturantes destinadas a
viabilizar, a fomentar e a coordenar a prestação de serviços digitais aos cidadãos. (grifei)
O art. 1º enuncia o objeto da norma, ressaltando as finalidades almejadas com o compartilhamento de
dados entre órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. A
proposição prevê a manutenção dos atuais ajustes de compartilhamento (§ 1º) e afasta sua
aplicabilidade quanto aos conselhos profissionais de profissões regulamentadas e com o setor privado
(§ 2º).
O art. 3º enuncia os princípios e diretrizes do compartilhamento de dados, todos em harmonia com o
prestígio à publicidade como regra e o sigilo como exceção, bem como à proteção da intimidade e da
privacidade em relação aos "dados pessoais". Embora esta expressão em destaque não conste do rol de
definições do art. 2º, é possível extrair seu conteúdo normativo dos incisos I e IV do art. 4º e do art. 31
da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI).
As modalidades de compartilhamento estão disciplinadas no art. 4º, sendo que a categorização do nível
de compartilhamento não se confunde com o procedimento de classificação do sigilo da informação
previsto na LAI, conforme já apontado pela SETIC/MP. A proposição orienta que a categorização
priorize a maior abertura dos dados (§ 6º), em atenção ao princípio da publicidade.
Na linha da tendência de desburocratização de procedimentos, o art. 5º dispensa a celebração de
qualquer ajuste entre os órgãos e entidades públicos para implementação do compartilhamento, sem
que incorra em qualquer vício jurídico. A proposição disciplina a responsabilidade pelo custeio da
medida de compartilhamento no art. 6º, fazendo-o recair sobre o recebedor, salvo "norma" em sentido
diverso.
Entendo oportuno neste momento enfrentar o questionamento contido no item 40 da Nota Técnica da
SETIC/MP, relativo a necessidade de definição do termo "norma", tendo em vista se tratar de
expressão utilizada em diversas ocasiões ao longo da proposição. O alcance conceitual da expressão é
recorrente no Direito. Trata-se do conteúdo normativo extraído, a partir de um processo intelectivo, do
texto contido em instrumento contratual, legal ou jurisprudencial. Em linguagem simples e direta,
norma é o comando que se extrai da leitura de contrato, de ato normativo constitucional, legal ou
infralegal, bem como de decisão judicial ou arbitral. Deste conceito amplo, apresento considerações
sobre os trechos em que o termo foi empregado:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas e diretrizes para o compartilhamento de dados entre órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e destes com os demais
Poderes da União com a finalidade de: (...)
Opinião: emprego correto do termo.
Art. 3º O compartilhamento de dados no âmbito dos órgãos e entidades especificados no art. 1º será
regido pelos seguintes princípios e diretrizes: (...)
IV - nos casos em que se configure tratamento de dados pessoais , deve-se observar o direito à
preservação da intimidade e da privacidade dos dados, bem como normas e procedimentos previstos
em legislação vigente, em especial a Lei nº 12.527, 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 13.709, de 14
de agosto de 2018.
Opinião: emprego correto do termo.
Art. 4º O compartilhamento de dados entre órgãos e entidades do Governo Federal pode ser
categorizado em três níveis, de acordo com sua confidencialidade, conforme listado a seguir:
II - compartilhamento restrito: troca de dados não públicos protegidos por norma, com concessão de
acesso a todos os órgãos e entidades especificados no art. 1º para execução de políticas públicas, cujo
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mecanismo de compartilhamento e regras são simplificados e definidos pelo Comitê Central de
Governança de Dados; e
III - compartilhamento específico: troca de dados não públicos protegidos por norma cujo
compartilhamento e suas respectivas regras são definidos pelo gestor de dados.
Opinião: emprego correto do termo.
Art. 6º Para receber um dado compartilhado, independente da categoria, o recebedor deverá arcar com
os eventuais custos de compartilhamento de dados, quando houver, salvo disposição em contrário
contida em norma, regulamento ou acordo entre os órgãos envolvidos.
Opinião: emprego redundante, vez que o conceito de norma abrange as espécies regulamento e
acordo. Neste ponto, basta remeter à norma legislativa ou contratual, porquanto as decisões judiciais se
impõem como decorrência lógica.
Sugestão de redação: "... salvo disposição em contrário prevista em lei, regulamento ou acordo entre
as entidades ou os órgãos envolvidos."
Art. 15. O órgão interessado em acessar dados sujeitos a compartilhamento específico deverá enviar a
solicitação de permissão de compartilhamento para o gestor de dados, respeitando as normas, as
condições e os requisitos de acesso definidos pelo mesmo, conforme o art. 4º, inciso III, devendo
fundamentar o pedido e especificar os dados solicitados no maior nível de detalhamento
possível.Opinião: emprego correto do termo.
Art. 23. Ao Comitê Central de Governança de Dados compete deliberar acerca de:
§ 2º As decisões do Comitê deverão observar e seguir as decisões e as normas já proferidas pela
Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída pelo art. 35, § 1º, da Lei nº 12.527, de 2011,
sobre a possibilidade de acesso público a dados e informações.
Opinião: emprego redundante, vez que o conceito de norma abrange as espécies decisões.
Sugestão de redação: "... observar e seguir as deliberações da Comissão Mista ...".
Art. 24.
O Comitê Central de Governança de Dados deliberará sobre controvérsias no
compartilhamento de dados entre o solicitante e o gestor de dados.
§ 4º As resoluções do Comitê Central de Governança de Dados devem observar as normas que
protegem os dados objetos da controvérsia.
Opinião: emprego correto do termo.
Art. 27. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação, poderá expedir normas complementares para execução
deste Decreto, observadas as competências do Comitê Central de Governança de Dados.
Opinião: emprego correto do termo.
Art. 28. A categorização de compartilhamento restrito somente poderá ser usada após o Comitê
Central de Governança de Dados definir as regras de compartilhamento e segurança, em até noventa
dias da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. Durante o período previsto no caput, todos os compartilhamentos de dados públicos
deverão ser categorizados como amplos e aqueles protegidos por norma deverão ser categorizados
como específicos.
Opinião: emprego correto do termo.
Nos casos em que o dado compartilhado ou solicitado for sigiloso, a proposição exige que a plataforma
conte com mecanismo de resguardo do dado, com conhecimento e controle de seu acesso (art. 7º).
As modalidades de compartilhamento são disciplinadas nas seções II a IV do capítulo das regras gerais
de compartilhamento (arts. 11 a 15). Os dispositivos não suscitam questionamento quanto à sua
legalidade.
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O Cadastro Base do Cidadão é disciplinado nos arts. 16 e seguintes. As atribuições deste Ministério no
âmbito do Cadastro estão previstas no art. 19, abrangendo a sua implantação e custeio, a proposição de
política de governança de dados e o axílio os órgãos responsáveis por bases temáticas.
Excepcionalmente, o Ministério arcará, a seu critério, com os custos de adaptação das bases temáticas
dos órgãos e entidades (art. 20).
Por sua vez, a proposição institui o Comitê Central de Governança de Dados, integrado por
representantes de Ministérios e do INSS (art. 22) e dotado de competências deliberativas, normativas,
executórias e consultivas (art. 23) no que concerne à política de gestão de dados. Nas controvérsias
entre solicitante e gestor de dados relativas ao compartilhamento de dados, caberá ao Comitê deliberar
a respeito (art. 24). Este arranjo institucional e procedimental atende às recomendações externadas
pelo Tribunal de Contas da União.
Em se tratando de colegiado interministerial, a tramitação da proposição atendeu ao disposto nos arts.
36 a 38 do Decreto nº 9.191, de 2017, em especial, quanto à necessidade de permanência do colegiado
e à estimação de custos:
Art. 36. O ato normativo que criar comissão, comitê, grupo de trabalho ou outra forma de colegiado
indicará:
I - as competências do colegiado;
II - a composição do colegiado e a autoridade encarregada de presidir ou coordenar os trabalhos;
III - o quórum de reunião e de votação;
IV - a periodicidade das reuniões ordinárias e a forma de convocação das reuniões extraordinárias;
III - o órgão encarregado de prestar apoio administrativo;
IV - quando necessário, a forma de elaboração e aprovação do regimento interno;
V - quando os membros não forem natos, a forma de indicação dos membros e a autoridade
responsável pelos atos de designação;
VI - quando o colegiado for temporário, o termo de conclusão dos trabalhos;
VII - quando for o caso, a necessidade de relatórios periódicos e de relatório final e a autoridade a
quem serão encaminhados.
§ 1º É vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia anuência do titular do órgão ao qual o
colegiado esteja vinculado.
§ 2º É obrigatória a participação da Advocacia-Geral da União nos colegiados criados com a
finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos de competência ou iniciativa do
Presidente da República.
§ 3º A participação na elaboração de propostas de atos normativos terminará com a apresentação dos
trabalhos à autoridade responsável, os quais serão recebidos como sugestões e poderão ser aceitos, no
todo ou em parte, alterados ou não considerados pela autoridade ou pelos seus superiores,
independentemente de notificação ou consulta aos seus autores.
§ 4º A participação dos membros dos colegiados referidos neste artigo será considerada prestação de
serviço público relevante, não remunerada.
Art. 37. É vedada a criação de colegiados por meio de portaria interministerial.
Art. 38. A proposta de criação ou ampliação de colegiados interministeriais será acompanhada, além
dos documentos previstos no art. 30, de:
I - esclarecimento sobre a necessidade de o colegiado ser permanente, caso não haja indicação de
termo final para as atividades;
II - estimativa dos custos com:
a) deslocamentos dos membros do colegiado; e
b) custo homem/hora dos agentes públicos membros do colegiado.
A respeito do Comitê, ainda, a Secretaria proponente pergunta (item 37 da Nota Técnica) se é
juridicamente possível que o decreto atribua ao colegiado a competência para exonerar e indicar
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membro, designado pela autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade representada. O
questionamento tem pertinência com os seguintes dispositivos da proposição:
Art. 22. Fica instituído o Comitê Central de Governança de Dados , composto por representantes das
seguintes entidades ou órgãos públicos:
I - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, representado pela Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação;
II - Ministério da Fazenda, representado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
III - Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação;
IV - Casa Civil da Presidência da República;
V - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, representado pela Secretaria de
Transparência e Prevenção da Corrupção; e
VI - Instituto Nacional do Seguro Social.
§ 1º Os membros do Comitê, titulares e suplentes, serão designados por ato da autoridade máxima das
entidades ou órgãos públicos.
Art. 23. Ao Comitê Central de Governança de Dados compete deliberar acerca de:
XII - forma de sua composição prevendo a indicação de novos membros permanentes ou a retirada dos
existentes; e
Entendo que, embora não haja vedação legal expressa ao disposto no inciso XII do art. 23 da minuta,
de sua aplicação podem decorrer conflitos hierárquicos e organizacionais, a recomendar a exclusão do
dispositivo. Em se tratando de colegiado instituído por ato do Presidente da República, o Comitê terá
seus membros designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade representado. Tem-se,
portanto, um ato de hierarquia maior dentro da estrutura representada. Causaria tensão, e até reversão
da ordem burocrática prevista no art. 87 da Constituição e no Decreto-Lei nº 200, de 1967, que o
colegiado destituísse e substituísse representante indicado pelo órgão ou entidade representado.
De fato, o inciso XII do art. 23 estaria inserido no ato normativo de mesma hierarquia legal em que
previsto o art. 22, a justificar a juridicidade da medida. Nada obstante, de modo a evitar eventuais
questionamentos posteriores, recomendo a supressão do referido inciso XII ou que a Secretaria
consulente apresente a devida justificativa de mérito ou proposta normativa à sistemática originalmente
apresentada.
Nas disposições finais, prescreve-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 25) e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (art. 26) a disponibilização de dados não protegidos por sigilo
fiscal, medida em acordo com o que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja
comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com
o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração
administrativa.
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado
mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade
solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
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I – representações fiscais para fins penais;
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III – parcelamento ou moratória.
A proposição altera, por fim, o art. 5º do Decreto nº 9.094, de 2017, marco regulamentar da
simplificação de procedimentos na Administração Pública, para impor como regra a utilização do
Cadastro de Pessoas Físicas como requisito para prestação de serviços públicos, medida que atende à
razoabilidade e racionaliza a gestão dos dados compartilhados. Revoga-se, ainda, o Decreto nº 8.789,
de 2016.
A disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas decorrentes da medida foi atestada pela
SPO/MP, motivo pelo qual considero atendidos os requisitos legais previstos na legislação aplicável.
A minuta encontra respaldo sob o crivo da juridicidade formal, estando presentes todos os requisitos
formais necessários à legalidade do ato administrativo, a saber, agente competente, objeto lícito, forma
prescrita em lei, motivo idôneo e finalidade legítima. Da mesma forma, consigno estarem atendidas as
prescrições voltadas à redação dos atos normativos, conforme disposto no Decreto nº 9.191, de 2017, e
na Lei Complementar nº 95, de 1998, observadas as sugestões de ajustes voltados à adequação à
técnica legislativa, nos termos em que sugeridos na minuta anexa a esta manifestação.
Ante todo o exposto, em resposta à consulta submetida pelo gestor-cliente e abstraídas as
considerações de conveniência e oportunidade, opino pela juridicidade formal e material do projeto de
decreto presidencial ora apreciado, observadas as sugestões de ajustes voltados à adequação à técnica
legislativa, nos termos em que sugeridos na minuta anexa a esta manifestação.
Destaco, por fim, a necessidade de elaboração e inclusão de nota à imprensa, como determinado pelo
Senhor Ministro da Pasta e comunicado no âmbito do Memorando Circular nº 192/2017-MP, de 2 de
maio de 2017.
À consideração superior. Após, em atenção à Portaria MPDG nº 39, de 8 de março de 2017, solicito à
Coordenação de Documentação e Informação (CODIN/CONJUR/MP) a gentileza de remeter os autos
à Assessoria Técnica e Administrativa da Secretaria-Executiva (ASTEC/SE).

16.
Vale acrescentar que a Advocacia-Geral da União, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 695/DF, na defesa da juridicidade do compartilhamento de dados pessoais pelo Serviço Federal de
processamento de Dados à Agência Brasileira de Inteligência, com lastro normativo no Decreto nº. 10.046, de 9 de outubro de
2019, se manifestou no seguinte sentido, nos termos da ementa:
“Constitucional. Compartilhamento de dados deportadores de Carteira Nacional de Habilitação pelo
SERPRO para a ABIN. Preliminares. Ausência de indicação precisa de ato do Poder Público.
Inobservância do requisito da subsidiariedade. Viabilidade de ajuizamento de outras medidas de tutela
coletiva de direitos, inclusive o mandado de segurança, para o qual partidos políticos possuem
legitimidade,conforme jurisprudência dessa Suprema Corte. Ausência de impugnação de todo o
complexo normativo envolvido.Necessidade de prévio exame da Portaria nº 15/2016, do DENATRAN,
e de dispositivos da Lei nº 9.883/1999. Mérito.Ausência de fumus boni iuris. O ato administrativo
questionado encontra lastro normativo no Decreto nº10.046/2019, estando pautado no princípio da
eficiência e de desburocratização nas atividades do Poder Público. Atividade de inteligência constitui
política pública, finalidade admitida como legítima para respaldar o compartilhamento de dados entre
órgãos e entidades da Administração Pública. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais
invocados. Essa Suprema Corte já decidiu que a ‘transferência de dados sigilosos de um
determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo’
não ofende o direito à intimidade e à privacidade. ADI nº 2859. Ausência de periculum in mora.
Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo
seu indeferimento.” (eDOC 14, p. 1) (g.n)
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17.
Não se pode olvidar, ainda, das informações expostas na Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME, dada a
natureza técnica e complexa dos fenômenos envolvidos, das dificuldades de sua colmatação e tratamento jurídico adequado,
dos riscos sociais envolvidos, temas que serão devidamente tratados em tópicos específicos deste Parecer.
18.
Quanto ao periculum in mora, devo repisar, a matéria discutida nesta ADI tem enorme relevância, uma vez
que envolve os contornos jurídicos da dignidade da pessoa humana. O tema é atual e esta sendo debatido no âmbito da
Suprema Corte, que reconheceu, recentemente, a proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo (ADI 6387,
6388, 6389,6390 e 6393, Rel. Min. Rosa Weber). De fato, há uma preocupação quanto à interpretação da Constituição, leis e
atos normativos, como por exemplo, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para que o
sistema normativo seja constituído por princípios e valores harmônicos, o que exige cautela da comunidade jurídica, além da
participação de diversos atores sociais neste processo[3].
19.
Sendo assim, deve-se argumentar que a relevância e a complexidade da matéria, a celeridade de
processamento da medida cautelar, as possíveis repercussões na esfera jurídica dos cidadãos, recomendam prudência,
podendo-se identificar, inclusive, a presença do periculum in mora reverso, pois, indubitavelmente, existem riscos
administrativos e financeiros decorrentes de eventual suspensão cautelar do Decreto nº 10.046/2019.
20.
Assim, em vista da ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, deve-se pugnar pelo seu
indeferimento.
Da ofensa reflexa
21.
Conforme relatado, o proponente aduz a inconstitucionalidade Decreto nº 10.046/2019, por suposta violação
aos artigos 1º, inciso III e 5º, caput, e incisos X, XII e LXXII da Constituição Federal.
22.
Não obstante, pode-se argumentar que o decreto regulamenta a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, prevendo que todo o processo de compartilhamento de dados
pessoais deve seguir os mecanismos de segurança da informação nela previstos.
23.
Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na pirâmide normativa, se sobreporia ao Decreto nº
10.046/2019. Partindo dessa premissa, a questão vertida na peça vestibular teria natureza infraconstitucional, pois reclama a
exegese de normas não extraídas diretamente da Constituição.
24.
O proponente aparentemente reconhece esta lógica. Nos termos da exordial, afirma "ao examinar melhor as
disposições deste Decreto, constatamos que o ato do Poder Executivo não regulamenta fielmente: a Lei 12.527/2011;o art. 11
da Lei 13.444/2017 e o Cap. IV da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao contrário, o Decreto contraria frontalmente
diversos dispositivos das leis federais que ele alega regulamentar".
25.
Sabe-se que a ação direta não se revela como via adequada para a análise de inconstitucionalidade de
dispositivos de natureza regulamentar, prestando-se ao controle normativo, em abstrato, e à defesa da ordem objetiva, o que
pressupõe que o exame da norma impugnada seja realizado exclusivamente à luz do texto constitucional.
26.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.419, concluiu pela
ilegitimidade da instauração do processo objetivo de fiscalização normativa quando o juízo de constitucionalidade depender
de prévio confronto entre a regra impugnada e outros atos normativos infraconstitucionais editados pelo Poder Público.
Confira-se a ementa da referida decisão:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.264/96, QUE DISPÕE
SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E
FIXA A REMUNERAÇÃO DE SEUS CARGOS - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, À GARANTIA DA INTANGIBILIDADE DAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS E AO POSTULADO DA ISONOMIA - JUÍZO DE
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CONSTITUCIONALIDADE DEPENDENTE DA PRÉVIA ANÁLISE DE ATOS ESTATAIS
INFRACONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DESSE COTEJO EM
SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Não se
legitima a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata sempre que o juízo de
constitucionalidade depender, para efeito de sua formulação, de prévio confronto entre o ato estatal
questionado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.
A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa
objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio
processual exige que o exame "in abstracto" do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à
luz do texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do
ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito de
controle normativo abstrato, da prévia análise do diploma estatal objeto da ação direta, examinado em
face de outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente infraconstitucional. Precedentes.
(ADI n° 1419, Relator: Ministro Celso de Mello, Órgào Julgador: Tribunal Pleno, Julgamcnto em
24/04/1996, Publicaçào em 07/12/2006;)

27.

Destarte, deve ser requerido o não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Dos aspectos relacionados à constitucionalidade formal

28.
Como é de amplo conhecimento, as ações de controle concentrado de constitucionalidade são instrumentos
próprios destinados à proteção da ordem jurídica objetiva. Por isso, atos sujeitos ao controle por essas ações constitucionais
devem ser dotados de generalidade e abstração, isto é, precisam retirar seu fundamento de validade, diretamente, do Texto
Constitucional. Deve-se dizer, portanto, que os atos secundários, marcadamente específicos e concretos, a exemplo dos ditos
infralegais, não são capazes de autorizar as ações de controle abstrato, sendo reservado o exame de validade destes a outros
âmbitos.
29.
No caso, o Conselho Federal da OAB alega que o Decreto n. 10.046/2019 teria criado normas que extrapolam
a função regulamentar, em suposta ofensa direta ao artigo 84, incisos IV e VI, ‘a’, da Constituição Federal. Porém, análise
sobre eventual excesso do Presidente da República, dependeria de prévio exame de normas infraconstitucionais, a exemplo da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, o que não é cabível mediante o
instrumento processual elegido pelo proponente, a ADI.
30.

Neste sentido, destaca-se a jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Federal acerca do tema:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ITENS NS. 17.1.10 E 17.1.10.2
DO PROVIMENTO CGJ/PR Nº 88/93 – ATOS DESVESTIDOS DE NORMATIVIDADE
QUALIFICADA PARA EFEITO DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM
REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO
JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO
INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO
DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. CRISES DE
LEGALIDADE NÃO LEGITIMAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO. - O controle normativo abstrato, para efeito de sua válida instauração,
supõe a ocorrência de situação de litigiosidade constitucional que reclama a existência de uma
necessária relação de confronto imediato entre o ato estatal de menor positividade jurídica e o texto da
própria Constituição Federal. - Mostra-se processualmente inviável a utilização da ação direta nos
casos em que o reconhecimento da situação de inconstitucionalidade depende do prévio exame
comparativo entre a regra estatal questionada (como a de um provimento meramente administrativo) e
qualquer outra espécie jurídica de natureza infraconstitucional (como um diploma legislativo). - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade –
que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por
parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se,
por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a
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que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão-somente, à
aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal.
Precedentes. (ADI 1366/DF. Ministro Relator Celso de Mello. DJe 19/09/2012). (grifos)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.721, DE 8.01.2001, QUE
ALTERA OS ARTIGOS 20, II E 31, INCISOS IV E V DO DECRETO Nº 81.240, DE 20.01.78. LEI
Nº 6.435, DE 15.07.77, QUE DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA FECHADA. DECRETO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. É firme a
jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a questão relativa ao decreto que, a
pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência, é tema que se
situa no plano da legalidade, e não no da constitucionalidade. No caso, o decreto em exame não
possui natureza autônoma, circunscrevendo-se em área que, por força da Lei nº 6.435/77, é passível de
regulamentação, relativa à determinação de padrões mínimos adequados de segurança econômicofinanceira para os planos de benefícios ou para a preservação da liquidez e da solvência dos planos de
benefícios isoladamente e da entidade de previdência privada no seu conjunto. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida. (ADI 2387, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2001, DJ 05-12-2003 PP-00018
EMENT VOL-02135-06 PP-01037) (grifos)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITOS
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
PODER
REGULAMENTAR (ART. 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO). DECRETO QUE ESTABELECE
PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE NOCIVOS AO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO
BRASILEIRO. FARTA DISCIPLINA LEGAL. EVENTUAL OFENSA CONSTITUCIONAL
MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA. INAPLICABILIDADE AO CASO DO ART. 225, § 1º,
III, DA CARTA MAGNA. EXIGÊNCIA DE LEI APENAS PARA A ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO
DE ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS, SITUAÇÃO DIVERSA DO
CASO SUB JUDICE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O patrimônio espeleológico
nacional goza de proteção legal, assim como encontra farta regulamentação em Lei o licenciamento
ambiental de atividades potencialmente nocivas às cavidades naturais subterrâneas. Artigos 3º, 16, 17 e
19 da Lei nº 7.805/89. Lei nº 8.876/94. Artigos 2º, II e IX, 3º, V, 4º, III, e 10 da Lei nº 6.938/81. Art.
36 da Lei nº 9.985/2000. Artigos 2º, IV, 3º, V, 4º, VII, 9º, IV, 10, 11, 12 e 17-L da Lei nº 6.938/81. 2. É
cediço na doutrina que “a finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas requeridas
para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro
de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto
é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336). 3. O art. 225, § 1º,
III, da Constituição somente exige a edição de lei para a alteração ou supressão de um espaço
territorial delimitado de especial proteção ambiental, previamente criado por ato do poder público, este
precedido de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão
e os limites mais adequados para a unidade. 4. O thema iudicandum sub judice revela: (i) a Ação
Direta de Inconstitucionalidade tem por fito a impugnação de Decreto Presidencial que determina a
classificação das cavidades naturais subterrâneas brasileiras de acordo com o seu grau de relevância,
definindo parâmetros para o licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar tais
recursos naturais; (ii) o próprio Decreto nº 99.556/90, nos seus consideranda, registra ser editado tendo
em vista o disposto na Lei nº 6.938/81, a qual define que são recursos ambientais o subsolo e o solo,
tratando do licenciamento ambiental para a proteção desses recursos nos artigos 9º, IV, 10, 11, 12 e 17L; (iii) nenhum dispositivo do Decreto atacado realiza a alteração ou supressão de um espaço territorial
especialmente protegido, bem como não se determina que as Unidades de Conservação existentes
devem ser desprezadas no bojo do licenciamento ambiental de que trata o mencionado regulamento;
(iv) conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 9.985/2000, “São proibidas, nas unidades de conservação,
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o
seu Plano de Manejo e seus regulamentos”, sendo que eventual descumprimento dessa proibição no
caso concreto deverá ser combatido pelas vias ordinárias, e não em sede abstrata. 5. A alegação de
que o Executivo desbordou dos lindes da sua competência regulamentar resolve-se no plano da
legalidade, não avançando à seara constitucional senão reflexa ou indiretamente. Precedentes
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(ADI 2243, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2000, DJ 06-062003 PP-00029 EMENT VOL-02113-02 PP-00255; ADI 1900 MC, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/1999, DJ 25-02-2000 PP-00050 EMENT VOL-01980-01
PP-00157; ADI 2626, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN
GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2004, DJ 05-03-2004 PP-00013 EMENT VOL-02142-03
PP-00354; ADI 1670, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2002, DJ
08-11-2002 PP-00021 EMENT VOL-02090-02 PP-00315). 6. Agravo conhecido e desprovido.(ADI
4218 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013)

31.

Portanto, deve ser defendida a inadequação da via eleita pelo proponente da ADI.
Da fungibilidade

32.
O proponente requereu, subsidiariamente, na hipótese do Tribunal Supremo julgar inadequada da via, seja
conhecida a presente ação como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no princípio da
fungibilidade.
33.
Sustenta que estariam atendidos os requisitos desta medida, "como se mostra no presente caso, tendo em
vista: (i) a existência de ato do Poder Público, consistente na edição do Decreto 9.926/2019; (ii) a afronta a preceitos
constitucionais consubstanciados no princípio democrático, no direito à informação e no princípio da publicidade; (iii) o
atendimento do requisito da subsidiariedade, dada a inexistência de outro meio capaz de reparar as lesões apontadas".
34.
A Lei nº 9882, de 3 de dezembro de 1999, que disciplinou o processo e o julgamento da ADPF, dispõe que a
ação, proposta perante o STF, terá por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder
público. Um dos pressupostos de cabimento da ADPF, portanto, é a existência de ato do poder público – normativo,
jurisdicional ou administrativo – capaz de afrontar preceito fundamental.
35.
Sabe-se que o conceito de preceito fundamental não foi definido pela Constituição Federal, nem pela lei da
ADPF, tendo o ordenamento jurídico pátrio relegado esta tarefa à doutrina e à jurisprudência. André Ramos
Tavares[4] entende que “há de se considerar fundamental o preceito quando o mesmo apresentar-se como imprescindível,
basilar ou inafastável”.
36.

A doutrina, no entanto, não é uniforme quanto à delimitação de quais preceitos se enquadrariam na qualidade

de fundamentais. Para Daniel Sarmento[5] caberá ao Supremo Tribunal Federal a definição do conceito, “sempre baseando-se
na consideração do dado axiológico subjacente ao ordenamento constitucional”. Assim, cabe ao STF, na condição de
intérprete e guardião da Constituição, a tarefa de considerar o preceito impugnado na apreciação do caso:
"Compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema
constitucional brasileiro, como preceito fundamental. Cabimento da arguição de descumprimento de
preceito fundamental. Necessidade de o requerente apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito
fundamental, e este, efetivamente, ser reconhecido como tal, pelo Supremo Tribunal Federal. Arguição
de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de defesa da Constituição, em controle
concentrado. O objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental há de ser 'ato do Poder
Público' federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou não, sendo, também, cabível a medida
judicial 'quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição'.” (ADPF 1-QO, rel. min. Néri da
Silveira, julgamento em 3-2-2000, DJ de 7-11-2003.)

37.
No caso, o requerente afirma que há ofensa e ameaça de ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CF) e, especialmente, à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da proteção de dados pessoais e da autodeterminação
informativa. (art. 5º, caput, incisos X e XII, da CF). Todavia, não há nos autos informações concretas sobre as atividades
potencialmente lesivas à ordem jurídica, que estariam sendo desenvolvidas, com fundamento no Decreto nº 10.046/2019.
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Portanto, deve-se pugnar pela ausência de demonstração da lesão a preceito fundamental.
Das ponderações relativas à constitucionalidade material

39.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil relata que, em 10 de outubro de 2019, foi publicado
o Decreto nº 10.046 que “dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública
federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados”.
40.
Inicia o debate delineando os contornos históricos do direito à privacidade, que tem como marco a obra de
Samuel Warren e Louis Brandeis (“The right to privacy”, Harvard Law Review 193, 1890), texto que teria possibilitado, a
partir da tradição da common law, a identificação de um direito à privacidade de natureza pessoal, à parte da sistemática da
tutela da propriedade.
41.
Cita decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, de 1983, que apreciando a previsão de coleta e uso
de dados pessoais pelo poder público, deliberou sobre o alcance do direito à autodeterminação sobre a informação, no sentido
de que “o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob as modernas condições do processamento de dados, a
proteção do indivíduo contra levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de seus dados pessoais. Esta
proteção, portanto, é abrangida pelo direito fundamental do Art. 2 I c. c. Art. 1 I GG [direito geral da personalidade]. O
direito fundamental garante o poder do cidadão de determinar em princípio ele mesmo sobre a exibição e o uso de seus
dados pessoais”[6].
42.
Relata que o Tribunal Alemão, naquela oportunidade, reconheceu a possibilidade de relativização do direito à
autodeterminação informacional, e que sua regulamentação deveria ser instituída à luz do postulado da proporcionalidade, que
resulta “da própria essência dos direitos fundamentais, que, como expressão da pretensão jurídica geral de liberdade do
cidadão frente ao Estado, só podem ser limitados pelo poder público quando isso for imprescindível para proteção de
interesses públicos (BVerfGE 19, 342 [348]; jurisprudência consolidada).
43.
Aduz que o Decreto nº 10.046, de 2019, contraria a ordem constitucional, notadamente, em razão da decisão
do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIs n. 6.387/DF, ADI 6.388/DF, 6.389/DF, 6.390/DF e
6.391/DF. Informa que a Suprema Corte teria reconhecido a autonomia, em relação ao direito à privacidade, dos direitos
fundamentais à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informacional, ao referendar medida cautelar, para suspender
a eficácia da Medida Provisória 954/2020, que dispunha sobre o compartilhamento de dados de usuários de telefonia fixa e
móvel com o IBGE.
44.
Sustenta que, com a decisão, a Corte, superando paradigmas de sua jurisprudência, reconheceu a específica
natureza dos direitos fundamentais à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informacional, dando-lhes importância
destacada ante os desafios da atualidade, e independência do direito fundamental à privacidade, com a identificação de uma
série de novas liberdades e deveres atrelados aos citados direitos fundamentais. Não embasados, portanto, no direito à
privacidade.
45.
Prossegue, afirmando que, atualmente, "com ajuda do processamento eletrônico de dados, informações
detalhadas de uma pessoa determinada podem ser, do ponto de vista técnico, ilimitadamente armazenadas e consultadas a
qualquer momento, a qualquer distância e em segundos. Além disso, estes dados podem ser combinados, sobretudo na
estruturação de sistemas de informação integrados, com outros bancos de dados, formando um quadro da personalidade
relativamente completo ou quase, sem que a pessoa atingida possa controlar suficientemente sua exatidão e seu uso".
46.
Entende que pode estar sendo erigida uma ferramenta de vigilância estatal indevida e arbitrária, que inclui
informações pessoais, familiares e laborais dos brasileiros, dados pessoais sensíveis, como por exemplo, dados biométricos,
“características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento
automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a
maneira de andar” (art. 2º, II, do Decreto nº 10.046/2019).
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47.
Defende que para a concretização plena dos direitos fundamentais e da ordem democrática, seriam
necessários sacros cuidados com o tratamento das informações, dada a escala com que hoje são processados, e as suas
inimagináveis possibilidades e fins de uso, o que implicaria em uma série de deveres de conduta por parte daqueles que
executam as operações de tratamentos de dados e direitos para aqueles que se submetem aos riscos de terem suas informações
indevidamente expostas.
48.
Após essas advertências, o Conselho tece uma série de considerações específicas sobre as disposições do
Decreto nº 10.046, de 2019, e defende sua total inconstitucionalidade, por violação aos artigos 1º, inciso III, e 5º, caput,
incisos X e XII e LXXII, da Constituição Federal.
49.
Visto isso, data venia, deve-se tentar demonstrar que o ato atacado não transgride os direitos fundamentais à
proteção de dados pessoais e à autodeterminação informacional. Ao contrário, constituiria em mais uma tentativa do Poder
Público de disciplinar o fenômeno da informação, em vista de outros valores fundamentais, como a eficiência, por exemplo,
sempre à luz do postulado da proporcionalidade. Nesse desiderato, o professor Gilmar Mendes[7] leciona que deve haver
adequação entre os meios e o fins almejados pelo Estado, para que seja afastado qualquer risco de arbitrariedade.
50.
É cediço que nenhum direito fundamental é absoluto, aliás, uma das características dos direitos fundamentais
é a relatividade. Nesse sentido:
Jurisprudência: STF, Pleno, RMS 23.452/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, p.
20: OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos
pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime
jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre
elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse
social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e
garantias de terceiros. (grifos apostos)

51.
A título de exemplo, é oportuno mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2859/DF. O
STF declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 105/2001, que permite o acesso, pelos órgãos de
fiscalização tributária, de informações detidas por instituições financeiras em tese cobertas pelo sigilo bancário:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e
2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº
4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do
inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo
bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar
nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar
tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei
Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações
necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI
nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390,
2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento,
pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 2.
Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311,
de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência
desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o
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pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante
do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito
no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do
investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator
o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek,
Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com
espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles
dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever
de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A
ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do
Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na
previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos
a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a
realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais
voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos
efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da
Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu,
perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins
Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir
os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o
fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não
deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua
administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art.
1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do
CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da
Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já
amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração
Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em
âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores
do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC
105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386
conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente
poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria
estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a
resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o
sigilo dos seus dados bancários.(ADI 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

52.
Por fim, importa fazer menção às ponderações presentes nas Informações n. 00062/2020/ASJURABIN/CGU/AGU (documento 104, da NUP 00692.001864/2020-50), da lavra da Assessoria Jurídica junto à Agência
Brasileira de Inteligência, em resposta ao pedido de subsídios formulados pela Secretaria-Geral de Contencioso, para atuação
no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 695, in verbis:
I.1 - Da autodeterminação informativa e do consentimento e sua mitigação ante o interesse
público
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Embora no ordenamento jurídico pátrio a proteção de dados pessoais não figure expressamente entre
os direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Constituição, o STF já o reconheceu como um
direito fundamental autônomo, não mais inserido no direito à inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem, estes sim, consagrados no art. 5º, inciso X, da CF.
Ao adquirir sua autonomia em relação ao direito à privacidade, o direito à proteção de dados ganhou
contornos próprios, não se restringindo apenas à proteção da invasão da esfera privada do cidadão, mas
alcançando também uma dimensão mais ativa, caracterizada pela autodeterminação informativa e
exigindo o respeito ao princípio da finalidade.
Tais conceitos foram fundamentalmente desenvolvidos na Europa, que se tornou grande centro de
difusão da cultura de proteção a dados pessoais. Em virtude da vivência de regimes totalitaristas no
século passado, houve grande preocupação com o respeito à privacidade dos cidadãos não somente no
uso dos dados pessoais para fins econômicos, mas também pelo Estado.
Atualmente, a lei que rege a proteção de dados no âmbito da União Europeia é a General Data
Protection (GDPR). Ao longo dos anos, ocorreu o fenômeno conhecido como “europeização da
proteção de dados pessoais”, pois vários países acabaram tomando como parâmetro as regras europeias
para a construção de seu próprio arcabouço jurídico acerca da proteção de dados. O Brasil, por
exemplo, se inspirou fortemente no modelo europeu para a elaboração da Lei 13.709, de 14 de agosto
de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Com relação à autodeterminação informativa, suas origens remontam ao direito e jurisprudência
alemãs. Ela foi aos poucos assimilada e passou a constar expressamente na Diretiva 95/46/CE da
União Europeia sobre a proteção de dados pessoais, antecessora da GDPR. O princípio é hoje essência
dos normativos legais acerca dos dados pessoais, como a própria GDPR e a LGPD brasileira.
Dada a importância desse princípio para as normas relativas à proteção de dados, é importante analisar
suas origens e seus contornos.
As primeiras manifestações legislativas infraconstitucionais alemãs acerca da proteção de dados
ocorreram nos anos 70 com leis estaduais, notadamente em Hesse, na Renânia e na Baviera. Todas elas
tinham, no entanto, um denominador comum: a tentativa de normatizar e controlar o processamento de
dados pelo Estado, tendo em vista o crescente uso de tecnologia da informação e computadores.
Conforme Doneda :
Este enfoque era natural, visto a motivação desta lei ter sido a “ameaça” representada pela tecnologia
e, especificamente, pelos computadores. A estrutura e a gramática destas leis era condicionada pela
informática – nelas, tratava-se dos “bancos de dados”, e não da “privacidade”, desde seus princípios
genéricos até os regimes de autorização e modalidades de tratamentos de dados, a serem determinados
ex ante, sem prever a participação do cidadão nesse processo (foi também por esse motivo que foram
estabelecidos os primeiros comissários de proteção de dados pessoais).
A Lei Federal de Proteção de Dados (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) foi aprovada em 1977, na
clara intenção de estabelecer limites e garantir transparência no uso de dados pessoais dos cidadãos
alemães nas esferas pública e privada sob a tônica do incremento da tecnologia. Contudo, para Doneda
(2006), a BDSG não foi capaz de disciplinar juridicamente situações como a da Lei do Recenseamento
de População, Profissão, Moradia e Trabalho (Volkszählungsgesetz), de 1982, ocasião em que a tensão
entre a demanda estatal por informações e os limites jurídicos à invasão da privacidade do indivíduo
atingiu seu ápice.
Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal (TCF) da Alemanha declarou inconstitucional o §9 I
a III da Lei do Recenseamento, que dispunha que os dados poderiam ser comparados aos registros
públicos para averiguar a veracidade das informações prestadas e compartilhadas de forma anônima
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entre os órgãos. A decisão também determinou que o legislador deveria regulamentar
complementarmente a organização e o procedimento do censo e conceituou o princípio da
autodeterminação informativa – BVerfGE 65, 1.
Para o tribunal constitucional alemão, o processamento eletrônico de dados e a combinação de bancos
de dados informatizados constituiriam ameaça ao cidadão e ao seu direito de autodeterminação
informativa, já que poderia vir a ter seu perfil mapeado sem seu conhecimento. Assim,
O livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob as modernas condições de processamento de
dados, a proteção do indivíduo contra levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de
seus dados pessoais. Essa proteção, portanto, é abrangida pelo direito fundamental do Art. 2 I c.c. Art
1 I GG. O direito fundamental garante o poder do cidadão de determinar em princípio ele
mesmo sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais. (BVerfGE 65, 1, Volkszählung) (MARTINS,
2016) (grifos apostos)
De acordo Laura Mendes, a decisão de 1983 sobre a Lei do Recenseamento “criou o marco para a
teoria da proteção de dados pessoais e para as subsequentes leis sobre o tema, ao reconhecer um direito
subjetivo fundamental” que, como tal, vincula o legislador à autodeterminação informativa, exigindo
que as limitações legislativas ao direito tivessem respaldo constitucional.
Nesse sentido, assim se manifestou a Corte alemã:
Esse “direito à autodeterminação sobre a informação” não é garantido ilimitadamente. O
individuo não tem um direito no sentido de um domínio absoluto, ilimitado, sobre os seus dados; ele é
muito mais uma personalidade em desenvolvimento, dependente da comunicação, dentro da
comunidade social. A informação, também quando ela é relativa à pessoa, representa um recorte da
realidade social que não poder ser associado exclusivamente ao individuo atingido (...). Por isso, em
princípio o indivíduo tem que aceitar limitações de seu direito à autodeterminação à informação
em favor do interesse geral predominante (grifos apostos). (BVerfGE 65, 1, Volkszählung)
(MARTINS, 2016)
Observa-se que, em consonância com o princípio da autodeterminação informativa, a
intervenção estatal é tolerada, tendo em vista o interesse público. As exceções foram remetidas
para legislações específicas, em harmonia com as diretivas europeias, que definem e estabelecem o
regime jurídico para as medidas que se mostrem necessárias à execução das atividades relacionadas
com a segurança pública, a defesa e a segurança do Estado.
O que se observa, destarte, é que, desde sua gênese, a autodeterminação informacional encontra
limites, mormente diante do interesse público.
No Brasil, a proteção de dados pessoais é regulada pela LGDP, em conjunto com vários regramentos
esparsos, como a Lei de Acesso à Informação (LAI) e o Marco Civil da Internet.
A LGPD, seguindo o modelo europeu consubstanciado na GDPR, prevê a autodeterminação
informativa como um de seus fundamentos. No entanto, em seu art. 7º são previstas diversas hipóteses
de tratamento para os quais o consentimento não é exigido. Vejamos:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (grifos apostos)
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos,
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; (grifos
apostos)
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IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, 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, administrativo ou arbitral, esse último
nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde,
serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais; ou
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
Ademais, além da LGPD, o art. 31 da LAI também é cristalino ao afastar a necessidade de
consentimento em determinadas situações. Vejamos:
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e
imagem:
[...]
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
[...]
§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem
necessárias: (grifos apostos)
[...]
V - à proteção do interesse público e geral preponderante. (grifos apostos)
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não
poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em
que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de
fatos históricos de maior relevância. (grifos apostos)
A legislação brasileira, nesse ponto, encontra-se em harmonia com ampla gama de normas
internacionais relativas à proteção de dados que, da mesma forma, preveem exceções ao
consentimento em matérias de interesse público. Vejamos alguns exemplos.
GDPR:
Licitude do Tratamento
1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações:
a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para
uma ou mais finalidades específicas;
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou
para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados;
c) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo
tratamento estaria sujeito;
d) O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa
singular;
e) O tratamento for necessário ao exercício das funções de interesse público ou ao exercício da
autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento; (grifo aposto)
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f) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo
tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança.
Canadá:
Section 8
(...)
Where personal information may be disclosed
(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government
institution may be disclosed
(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use
consistent with that purpose;
(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that
authorizes its disclosure;
(c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or
body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with
rules of court relating to the production of information;
(d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of
Canada or the Government of Canada;
(e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the
purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the
request specifies the purpose and describes the information to be disclosed;
(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions
and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the council of a
participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over
Education in British Columbia Act, the council of a participating First Nation as defined in section 2 of
the Anishinabek Nation Education Agreement Act, the government of a foreign state, an international
organization of states or an international organization established by the governments of states, or any
institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any
law or carrying out a lawful investigation;
(g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information
relates in resolving a problem;
(h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the
Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes;
(i) to the Library and Archives of Canada for archival purposes;
(j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution
(i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be
accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom
it relates, and
(ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the
information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to
whom it relates;
(k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government
institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band,
institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or
grievances of any of the aboriginal peoples of Canada;
(l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt
owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual
by Her Majesty in right of Canada; and
(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,
(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result
from the disclosure, or (grifo nosso)
(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.
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Argentina:
Lei 25.326, de 04 de outubro de 2000, Argentina:
ARTICULO 5° — (Consentimiento).
1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento
libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le
equipare, de acuerdo a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y
destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 6° de la
presente ley.
2. No será necesario el consentimiento cuando:
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal;
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad,
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;
d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten
necesarios para su desarrollo o cumplimiento;
e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban
de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.
Uruguai:
Lei 18.331, de 11 de agosto de 2008, Uruguai:
Artículo 9
Principio del previo consentimiento informado.- El tratamiento de datos personales es lícito cuando el
titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá
documentarse.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y
destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 13 de la
presente ley.
No será necesario el previo consentimiento cuando:
A) Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros o publicaciones en
medios masivos de comunicación.
B) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal.
C) Se trate de listados cuyos datos se limiten en el caso de personas físicas a nombres y apellidos,
documento de identidad, nacionalidad, domicilio y fecha de nacimiento. En el caso de personas
jurídicas, razón social, nombre de fantasía, registro único de contribuyentes, domicilio, teléfono e
identidad de las personas a cargo de la misma.
D) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y sean
necesarios para su desarrollo o cumplimiento.
E) Se realice por personas físicas para su uso exclusivo personal, individual o doméstico.
Nota-se que, além de prever a desnecessidade de consentimento em determinados casos, Argentina e
Uruguai são explícitos em prever um tratamento diferenciado aos dados de qualificação, para os quais
o tratamento dispensa o consentimento do seu titular.
Nesse ponto, são necessários tecer alguns comentários acerca dos tipos de dados pessoais.
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Na decisão que denegou a medida cautelar, foi asseverado que “a concepção autônoma de um direito
fundamental à proteção de dados pessoais enquanto garantia objetiva de governança sobre o controle
desses ativos torna secundário – para não dizer irrelevante – a categorização de dados pessoais e dados
sensíveis”.
No entanto, a Convenção 108 de Estrasburgo, de 1981, um dos normativos a influenciar a GDPR, já
previa uma categoria especial de dados pessoais, em seu art. 6º:
Os dados de carácter pessoal que revelem a origem racial, as opiniões políticas, as convicções
religiosas ou outras, bem como os dados de carácter pessoal relativos à saúde ou à vida sexual, só
poderão ser objecto de tratamento automatizado desde que o direito interno preveja garantias
adequadas. O mesmo vale para os dados de carácter pessoal relativos a condenações penais.
Ressalte-se que a Convenção 108 previa a possibilidade de tratamento de dados pessoais, inclusive
dados sensíveis, em situações justificadas pela prevalência do interesse público. Vejamos:
Artigo 9º - Excepções e restrições
1- Não é admitida qualquer excepção às disposições dos artigos 5º, 6º e 8º da presente Convenção
salvo dentro dos limites estabelecidos neste artigo.
2- É possível derrogar as disposições dos artigos 5º, 6º e 8º da presente Convenção quando tal
derrogação, prevista pela lei da Parte, constitua medida necessária numa sociedade democrática:
a) Para protecção da segurança do Estado, da segurança pública, dos interesses monetários do
Estado ou para repressão das infracções penais; (grifos apostos)
b) Para protecção do titular dos dados e dos direitos e liberdades de outrem.
3- Podem ser previstas por lei restrições ao exercício dos direitos referidos nas alíneas b), c) e d) do
artigo 8º relativamente aos ficheiros automatizados de dados de carácter pessoal utilizados para fins de
estatística ou de pesquisa científica quando manifestamente não haja risco de atentado à vida privada
dos seus titulares.
A GDPR optou por não trazer uma conceituação expressa de “dado pessoal sensível”, tal qual a
sobredita convenção, no entanto, ela prevê, em seu art. 9º, procedimentos especiais para o tratamento
de “categorias especiais de dados pessoais”, in verbis:
Artigo 9.º
Tratamento de categorias especiais de dados pessoais
1. É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões
políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de
dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados
relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.
2. O disposto no n.º 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos:
a) Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses dados
pessoais para uma ou mais finalidades específicas, exceto se o direito da União ou de um EstadoMembro previr que a proibição a que se refere o n.º 1 não pode ser anulada pelo titular dos dados;
b) Se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos
específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação laboral, de
segurança social e de proteção social, na medida em que esse tratamento seja permitido pelo direito da
União ou dos Estados-Membros ou ainda por uma convenção coletiva nos termos do direito dos
Estados-Membros que preveja garantias adequadas dos direitos fundamentais e dos interesses do titular
dos dados;
c) Se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de outra
pessoa singular, no caso de o titular dos dados estar física ou legalmente incapacitado de dar o seu
consentimento;
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d) Se o tratamento for efetuado, no âmbito das suas atividades legítimas e mediante garantias
adequadas, por uma fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e que
prossiga fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais, e desde que esse tratamento se refira
exclusivamente aos membros ou antigos membros desse organismo ou a pessoas que com ele tenham
mantido contactos regulares relacionados com os seus objetivos, e que os dados pessoais não sejam
divulgados a terceiros sem o consentimento dos seus titulares;
e) Se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo
seu titular;
f) Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo
judicial ou sempre que os tribunais atuem no exercício da suas função jurisdicional;
g) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, com base no
direito da União ou de um Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado,
respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e prever medidas adequadas e
específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do titular dos dados; (grifos
apostos)
h) Se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação
da capacidade de trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou
tratamentos de saúde ou de ação social ou a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social
com base no direito da União ou dos Estados-Membros ou por força de um contrato com um
profissional de saúde, sob reserva das condições e garantias previstas no n.o 3;
i) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, tais
como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde ou para assegurar um elevado
nível de qualidade e de segurança dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos,
com base no direito da União ou dos Estados-Membros que preveja medidas adequadas e específicas
que salvaguardem os direitos e liberdades do titular dos dados, em particular o sigilo profissional;
j) Se o tratamento for necessário para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação
científica ou histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.º, n.º 1, com base no
direito da União ou de um Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a
essência do direito à proteção dos dados pessoais e prever medidas adequadas e específicas para a
defesa dos direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados.
3. Os dados pessoais referidos no n.º 1 podem ser tratados para os fins referidos no n.º 2, alínea h), se
os dados forem tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à obrigação de sigilo
profissional, nos termos do direito da União ou dos Estados-Membros ou de regulamentação
estabelecida pelas autoridades nacionais competentes, ou por outra pessoa igualmente sujeita a uma
obrigação de confidencialidade ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros ou de
regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais competentes.
4. Os Estados-Membros podem manter ou impor novas condições, incluindo limitações, no que
respeita ao tratamento de dados genéticos, dados biométricos ou dados relativos à saúde.
Para a GDPR, portanto, há uma clara – embora não expressa – distinção entre dados pessoais e dados
sensíveis, na medida em que esses últimos merecem um tratamento diferenciado.
A LGPD, a exemplo dos normativos internacionais, faz clara distinção entre dados pessoais e dados
sensíveis:
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II - dado pessoal sensível: 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;
[...]
A despeito de considerar determinados dados como sensíveis, a LGPD traz hipóteses nas quais é
possível o tratamento desse tipo de dado, inclusive sem o consentimento do titular:
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Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses: (grifos apostos)
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades
específicas;
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (grifos apostos)
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; (grifos apostos)
c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos
dados pessoais sensíveis;
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral,
este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de
saúde ou autoridade sanitária; ou
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência
g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º
desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a
proteção dos dados pessoais.
As hipóteses previstas no inciso II, alíneas a e b são justamente as que fundamentam o Decreto
10.046/2019. Ora, se a LGPD permite o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o
consentimento do titular para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória e para a
execução de políticas públicas, não parece lógico que o mesmo entendimento não valha para
meros dados de qualificação.
Repise-se, portanto, que não se trata da defesa de uma visão ultrapassada que ombreia o direito
à privacidade ao direito fundamental ao sigilo, e sim, do reconhecimento de que, para a situação
em análise, encontra-se mitigado o princípio da autodeterminação informacional, na medida em
que não há falar-se em consentimento ou controle do tratamento dos dados pelo cidadão, vez
tratar-se de situações em que a própria lei prevê a prevalência do interesse público.
Assim, diante da comprovação de mecanismos suficientes para a garantia do sigilo das
informações compartilhadas, conforme exaustivamente demonstrado na manifestação inicial –
situação reconhecida pelo Ministro Gilmar Mendes em sua decisão – e da mitigação da
autodeterminação informacional pelo interesse público, descaracterizada está a suposta violação
ao direito à proteção de dados.
Ademais, na decisão que denega a medida cautelar, o Ministro Gilmar Mendes assevera que “a
autodeterminação do titular sobre os dados deve ser sempre a regra, somente afastável de maneira
excepcional”. Além disso, ressalta que o que está em jogo na presente ADPF é em que medida os atos
impugnados “trazem ou não salvaguardas suficientes para garantir o direito do cidadão de ter o
controle sobre a governança de seus dados” e “a existência de mecanismos adequados de controle das
finalidades desse compartilhamento”.
Nesse ponto, é importante destacar trecho da decisão denegatória da medida cautelar em que o
Ministro Gilmar Mendes reconhece a inviabilidade de se exigir o consentimento e controle do
titular dos dados pessoais em situações sensíveis no campo da segurança pública ou das
atividades de inteligência:
“Essas questões são ainda mais sensíveis no campo da segurança pública ou no das atividades de
inteligência, como se discute nessa ADPF. Isso porque dificilmente faria sentido dizer que, para que
um criminoso ou suspeito pudesse ter seus dados tratados pelo Poder Público, seria necessário o pleno
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consentimento do cidadão. Nesses casos, torna-se de fato discutível em que medida a utilidade pública
envolvida no tratamento desses dados pode impor a flexibilização das limitações impostas por uma
legislação protetiva”.
Como exaustivamente abordado acima, a autodeterminação informacional encontra limites
diante do interesse público, além disso, ela é expressamente mitigada pela LGPD e pela LAI, nos
casos como o ora discutido. Assim, não há que se falar em controle direto do cidadão sobre a
governança de seus dados na presente situação, esse controle será efetivado por instância
independente, como será abordado no item seguinte.

53.

Sem mais para o momento.

54.
Faço votos de estima e consideração aos colegas da Consultoria-Geral da União, e dada a urgência requerida,
submeto o presente Parecer à consideração da Dra. Ana Paula Passos Severo.
Brasília, 05 de janeiro de 2021.

FERNANDO QUINTÃO MENDES MOTA
ADVOGADO DA UNIÃO

Notas
1. ^ Art. 77-b. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação
declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de
distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos. (Incluído pela Emenda Regimental
n. 34, de 7 de agosto de 2009)
2. ^ Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:I processar e julgar, originariamente: p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
3. ^ CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os Direitos Fundamentais: ensaios sobre o
constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
4. ^ TAVARES, André Ramos. Arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental: aspectos essenciais
do instituto na Constituição e na lei. In: _______________; ROTHENBURG, Walter Claudius. (Org.). Arguição de
descumprimento de preceito constitucional fundamental: análises à luz da Lei nº 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p.
52.
5. ^ SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. In In: TAVARES,
André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius. (Org.). Arguição de descumprimento de preceito constitucional
fundamental: análises à luz da Lei nº 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 91.
6. ^ 7SCHWABE, Jürgen. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. KonradAdenauer-Stiftung, 2005, p. 238-239
7. ^ undefined

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO QUINTAO MENDES MOTA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558103109 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FERNANDO QUINTAO MENDES MOTA. Data e Hora:
07-01-2021 13:46. Número de Série: 4024600650488021616. Emissor: AC VALID RFB.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/558103109

44/44

