ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6649
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Requerido: Presidente da República
Relator:

Ministro GILMAR MENDES
Administrativo. Decreto nº 10.046/2019, que dispõe
sobre o compartilhamento de dados no âmbito da
Administração Pública federal. Preliminar. Ausência de
ofensa direta ao texto constitucional. Mérito. A norma
impugnada está pautada no princípio da eficiência,
primando pela qualidade das informações, de sorte a
proporcionar o uso racional de recursos em políticas e
serviços públicos. O Cadastro Base do Cidadão não é
uma nova base de dados, mas sim uma plataforma que
permite a visualização integrada de dados já existentes
de forma descentralizada, de modo a aumentar a
confiabilidade entre as bases de dados dos órgãos do
governo. Na condição de órgão estratégico de
governança pública, o Comitê Central de Governança
de Dados é responsável por traçar uma visão de futuro
para a sustentação do Cadastro Base do Cidadão,
tornando-o um mecanismo apto a viabilizar a
identificação fidedigna dos cidadãos por todos os
órgãos de governo, em prol da melhoria da qualidade
das informações por eles custodiadas, com vistas à
realização de atividades de interesse público.
Inexistência de violação aos artigos 1º, inciso III; e 5º,
caput e incisos X, XII e LXXII; e 84, incisos IV e VI, da
Constituição. Manifestação pelo não conhecimento da
ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido
formulado pelo requerente.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de
novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação
direta de inconstitucionalidade.

I – DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, tendo por objeto o 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”. Eis o teor do referido ato normativo:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
§ 1º O disposto neste Decreto não se aplica ao compartilhamento de
dados com os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e
com o setor privado.
§ 2º Ficam excluídos do disposto no caput os dados protegidos por
sigilo fiscal sob gestão da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia.
Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:
I - atributos biográficos - dados de pessoa natural relativos aos fatos da
sua vida, tais como nome civil ou social, data de nascimento, filiação,
naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço
e vínculos empregatícios;
II - atributos 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;
III - dados cadastrais - informações identificadoras perante os cadastros
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de órgãos públicos, tais como:
a) os atributos biográficos;
b) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
c) o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
d) o Número de Identificação Social - NIS;
e) o número de inscrição no Programa de Integração Social - PIS;
f) o número de inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - Pasep;
g) o número do Título de Eleitor;
h) a razão social, o nome fantasia e a data de constituição da pessoa
jurídica, o tipo societário, a composição societária atual e histórica e a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; e
i) outros dados públicos relativos à pessoa jurídica ou à empresa
individual;
IV - atributos genéticos - características hereditárias da pessoa natural,
obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises
científicas;
V - autenticidade - propriedade de que a informação foi produzida,
expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa natural,
ou por um determinado sistema, órgão ou entidade;
VI - base integradora - base de dados que integra os atributos
biográficos ou biométricos das bases temáticas;
VII - base temática - base de dados de determinada política pública que
contenha dados biográficos ou biométricos que possam compor a base
integradora;
VIII - compartilhamento de dados - disponibilização de dados pelo seu
gestor para determinado recebedor de dados;
IX – confidencialidade - propriedade que impede que a informação
fique disponível ou possa ser revelada à pessoa natural, sistema, órgão
ou entidade não autorizado e não credenciado;
X - custo de compartilhamento de dados - valor dispendido para
viabilizar a criação e a sustentação dos recursos tecnológicos utilizados
no compartilhamento de dados;
XI - custodiante de dados - órgão ou entidade que, total ou
parcialmente, zela pelo armazenamento, pela operação, pela
administração e pela preservação de dados, coletados pela
administração pública federal, que não lhe pertencem, mas que estão
sob sua custódia;
XII - disponibilidade - propriedade de que a informação esteja acessível
e utilizável sob demanda por uma pessoa natural ou determinado
sistema, órgão ou entidade;
XIII - gestor de dados - órgão ou entidade responsável pela governança
de determinado conjunto de dados;
XIV - gestor de plataforma de interoperabilidade - órgão ou entidade
responsável pela governança de determinada plataforma de
interoperabilidade;
XV - governança de dados - exercício de autoridade e controle que
permite o gerenciamento de dados sob as perspectivas do
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compartilhamento, da arquitetura, da segurança, da qualidade, da
operação e de outros aspectos tecnológicos;
XVI - informação - dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;
XVII - integridade - propriedade de que a informação não foi
modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental;
XVIII - interoperabilidade - capacidade de diversos sistemas e
organizações trabalharem em conjunto, de modo a garantir que pessoas,
organizações e sistemas computacionais troquem dados;
XIX - item de informação - atributo referente a determinada informação
que pode ser acessado em conjunto ou de forma isolada;
XX - mecanismo de compartilhamento de dados - recurso tecnológico
que permite a integração e a comunicação entre aplicações e serviços
do recebedor de dados e dos órgãos gestores de dados, tais como
serviços web, cópia de dados, lago de dados compartilhado e
plataformas de interoperabilidade;
XXI - plataforma de interoperabilidade - conjunto de ambientes e
ferramentas tecnológicas, com acesso controlado, para o
compartilhamento de dados da administração pública federal entre
órgãos e entidades especificados no art. 1º;
XXII - recebedor de dados - órgão ou entidade que utiliza dados após
ser concedida permissão de acesso pelo gestor dos dados;
XXIII - requisitos de segurança da informação e comunicações - ações
que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a
confidencialidade e a autenticidade das informações; e
XXIII - requisitos de segurança da informação e comunicação - ações
que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a
confidencialidade e a autenticidade das informações;
XXIV - solicitante de dados - órgão ou entidade que solicita ao gestor
de dados a permissão de acesso aos dados.
XXIV - solicitante de dados - órgão ou entidade que solicita ao gestor
de dados a permissão de acesso aos dados; e
XXV - cadastro base - informação de referência, íntegra e precisa,
centralizada ou descentralizada, oriunda de uma ou mais fontes, sobre
elementos fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de
políticas públicas, tais como pessoas, empresas, veículos, licenças e
locais.
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;
II - o compartilhamento de dados sujeitos a sigilo implica a assunção,
pelo recebedor de dados, dos deveres de sigilo e auditabilidade
impostos ao custodiante dos dados;
III - os mecanismos de compartilhamento, interoperabilidade e
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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;
IV - os órgãos e entidades de que trata o art. 1º colaborarão para a
redução dos custos de acesso a dados no âmbito da administração
pública, inclusive, mediante o reaproveitamento de recursos de
infraestrutura por múltiplos órgãos e entidades;
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; e
VI - a coleta, o tratamento e o compartilhamento de dados por cada
órgão serão realizados nos termos do disposto no art. 23 da Lei nº
13.709, de 2018.
CAPÍTULO II
DOS NÍVEIS DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS
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 será publicada pelo respectivo gestor de dados no prazo de
noventa dias, contado da data de publicação das regras de
compartilhamento de que trata o art. 31.
§ 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
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Legislativo nº 6, de 20 de março 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.
CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Seção I
Das disposições gerais para o compartilhamento de dados
Art. 5º Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de
cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do
compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades de que trata
o art. 1º, observadas as diretrizes do art. 3º e o disposto na Lei nº
13.709, de 2018.
Art. 6º Na hipótese de o mecanismo de compartilhamento de dados
fornecido pelo custodiante de dados ser inadequado ao solicitante de
dados, independentemente da categorização do nível de
compartilhamento, o recebedor de dados arcará com os eventuais custos
de operacionalização, quando houver, exceto disposição contrária
prevista em lei, regulamento ou acordo entre as entidades ou os órgãos
envolvidos, sem prejuízo do disposto no art. 4º.
Parágrafo único. O disposto no caput se limitará aos custos de
operacionalização do compartilhamento dos dados e não acarretará
ganhos ou benefícios de ordem financeira ou econômica para o órgão
gestor de dados.
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.
Parágrafo único. As ferramentas de gestão da plataforma de
interoperabilidade incluirão meios para que o gestor de dados tenha
conhecimento sobre o controle de acesso e o consumo dos dados.
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Art. 8º Os custodiantes de dados disponibilizarão aos órgãos e às
entidades de que trata o art. 1º os dados de compartilhamento amplo e
restrito hospedados em suas infraestruturas tecnológicas, por meio das
plataformas de interoperabilidade, condicionado à existência de
solicitação de interoperabilidade e à ciência ao gestor dos dados.
Parágrafo único. O compartilhamento de dados de que trata o caput só
ocorrerá após a categorização do dado pelo seu gestor.
Art. 9º Atendidos os critérios necessários ao compartilhamento, o
acesso aos dados ocorrerá no prazo de trinta dias, contado da data da
solicitação.
Art. 10. Os gestores de dados divulgarão os mecanismos de
compartilhamento de seus dados e os cadastros base sob sua
responsabilidade.
Parágrafo único. O Comitê Central de Governança de Dados definirá
os procedimentos para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 10-A. Os órgãos e as entidades poderão criar novas bases de dados
somente quando forem esgotadas as possibilidades de utilização dos
cadastros base existentes.
Seção II
Do compartilhamento amplo de dados
Art. 11. O compartilhamento amplo de dados dispensa autorização
prévia pelo gestor de dados e será realizado pelos canais existentes para
dados abertos e para transparência ativa, na forma da legislação.
§ 1º Na hipótese de o dado de compartilhamento amplo de que trata
o caput não estar disponível em formato aberto, o solicitante de dados
poderá requerer sua abertura junto ao gestor de dados.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o gestor de dados poderá condicionar
a abertura ao pagamento, pelo solicitante de dados, de custos adicionais,
quando estes forem desproporcionais e não previstos pelo órgão gestor
de dados nos termos da legislação.
§ 3º A Controladoria-Geral da União e o Comitê Interministerial de
Governança, de que trata o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de
2017, poderão recomendar, quando econômica e operacionalmente
viável, a abertura dos dados de compartilhamento amplo em
transparência ativa.
§ 4º Os solicitantes e recebedores de dados adotarão medidas para
manter a integridade e a autenticidade das informações recebidas.
§ 5º Os dados de compartilhamento amplo serão catalogados no Portal
Brasileiro de Dados Abertos em formato aberto.

ADI nº 6649, Rel. Min. Gilmar Mendes

7

Seção III
Do compartilhamento restrito de dados
Art. 12. O compartilhamento restrito de dados pelos gestores de dados
ocorrerá com base nas regras estabelecidas pelo Comitê Central de
Governança de Dados.
§ 1º Os solicitantes e recebedores de dados, para ter acesso a dados por
compartilhamento restrito, se responsabilizarão por implementar e
seguir as regras de sigilo e de segurança da informação estabelecidas
pelo Comitê Central de Governança de Dados e, adicionalmente, na
hipótese de dados disponíveis em uma das plataformas de
interoperabilidade, pelo respectivo gestor.
§ 2º Os dados de compartilhamento restrito que possuam, no âmbito do
gestor de dados, nível de segurança da informação superior ao definido
pelo Comitê Central de Governança de Dados poderão ser
categorizados como de compartilhamento específico.
§ 3º Na hipótese de que trata o § 2º, o gestor de dados comunicará ao
Comitê Central de Governança de Dados a categorização atribuída e
suas justificativas.
§ 4º Os dados recebidos por compartilhamento restrito poderão ser
retransmitidos ou compartilhados com outros órgãos ou entidades que
comprovem a 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.
Art. 13. O órgão interessado poderá solicitar o acesso aos dados
compartilhados no nível restrito diretamente ao gestor de plataforma de
interoperabilidade, quando estiverem disponíveis em plataformas de
interoperabilidade.
Seção IV
Do compartilhamento específico de dados
Art. 14. O compartilhamento específico de dados está condicionado:
I - à concessão de permissão de acesso pelo gestor de dados; e
II - ao atendimento dos requisitos definidos pelo gestor de dados como
condição para o compartilhamento.
§ 1º Os requisitos exigidos pelo gestor de dados de que trata o inciso II
do caput serão compatíveis com aqueles adotados internamente pelo
próprio gestor de dados no tratamento da mesma informação.
§ 2º Os dados recebidos por compartilhamento específico não serão
retransmitidos ou compartilhados com outros órgãos ou entidades,
exceto quando previsto expressamente na autorização concedida pelo
gestor de dados ou se houver posterior permissão desse.
Art. 15.

O órgão interessado em acessar dados sujeitos a
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compartilhamento específico enviará a solicitação de permissão de
compartilhamento para o gestor de dados, observadas as normas, as
condições e os requisitos de acesso por ele definidos, nos termos do
inciso III do caput do art. 4º, e deverá fundamentar o pedido e
especificar os dados solicitados no maior nível de detalhamento
possível.
§ 1º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia prestará apoio consultivo aos solicitantes de dados para a
formulação da solicitação de permissão de compartilhamento.
§ 2º O gestor de dados se manifestará quanto à solicitação de que trata
o caput no prazo de trinta dias, contado da data do recebimento da
solicitação.
§ 3º O recebedor de dados por compartilhamento específico é
responsável por implementar e seguir as regras de segurança da
informação estabelecidas pelo gestor de dados de compartilhamento
específico, conforme o disposto no inciso III do caput do art. 4º.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO BASE DO CIDADÃO
Art. 16. Fica instituído o Cadastro Base do Cidadão com a finalidade
de:
I - aprimorar a gestão de políticas públicas;
II - 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;
III - viabilizar a criação de meio unificado de identificação do cidadão
para a prestação de serviços públicos;
IV - disponibilizar uma interface unificada de atualização cadastral,
suportada por soluções tecnológicas interoperáveis das entidades e
órgãos públicos participantes do cadastro;
V - facilitar o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre
os órgãos da administração pública; e
VI - realizar o cruzamento de informações das bases de dados cadastrais
oficiais a partir do número de inscrição do cidadão no CPF.
Art. 17. O Cadastro Base do Cidadão será composto pela base
integradora e pelos componentes de interoperabilidade necessários ao
intercâmbio de dados dessa base com as bases temáticas, e servirá como
base de referência de informações sobre cidadãos para os órgãos e
entidades do Poder Executivo federal.
Parágrafo único. A interoperabilidade de que trata o caput observará a
legislação e as recomendações técnicas estabelecidas pelo Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - Sisp do
Poder Executivo federal, e, ainda, as recomendações do Comitê Central
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de Governança de Dados.
Art. 18. A base integradora será, inicialmente, disponibilizada com os
dados biográficos que constam da base temática do CPF.
§ 1º Os atributos biográficos e cadastrais que inicialmente comporão a
base integradora serão, no mínimo, os seguintes:
I - número de inscrição no CPF;
II - situação cadastral no CPF;
III - nome completo;
IV - nome social;
V - data de nascimento;
VI - sexo;
VII - filiação;
VIII - nacionalidade;
IX - naturalidade;
X - indicador de óbito;
XI - data de óbito, quando cabível; e
XII - data da inscrição ou da última alteração no CPF.
§ 2º A base integradora será acrescida de outros dados, provenientes de
bases temáticas, por meio do número de inscrição do CPF, atributo
chave para a consolidação inequívoca dos atributos biográficos,
biométricos e cadastrais.
§ 3º O Comitê Central de Governança de Dados estabelecerá solução
temporária caso ocorra a impossibilidade momentânea de consolidação
de dados das bases temáticas por meio do número de inscrição do CPF.
§ 4º As bases temáticas serão atualizadas e mantidas com
relacionamento unívoco em relação à base integradora.
§ 5º As bases temáticas serão atualizadas, inclusive quanto aos
atributos provenientes de outras bases com as quais aquela se integra
ou venha a se integrar, e enviadas periodicamente à base integradora.
§ 6º Excetuam-se do disposto no § 2º os atributos genéticos.
Art. 19. Compete à Secretaria de Governo Digital da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia:
I - adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação, a
operação e o monitoramento do Cadastro Base do Cidadão;
II - propor ao Comitê Central de Governança de Dados a política de
governança de dados do Cadastro Base do Cidadão;
III - orientar os órgãos responsáveis por bases temáticas no processo de
atualização dos dados do Cadastro Base do Cidadão; e
IV - arcar com os custos de implantação do Cadastro Base do Cidadão,
incluídos os custos de criação e atualização da base integradora e
excluídos os custos inerentes aos processos exclusivos de manutenção
e atualização das bases temáticas.
Art. 20. É responsabilidade das entidades e órgãos públicos os custos
ADI nº 6649, Rel. Min. Gilmar Mendes

10

de adaptação de suas bases temáticas
interoperabilidade com a base integradora.

para

viabilizar

a

Parágrafo único. A Secretaria de Governo Digital da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia, em casos específicos, poderá arcar, a seu critério, total ou
parcialmente, com os custos de execução das atividades previstas
no caput.
CAPÍTULO V
DO COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS
Seção I
Das competências
Art. 21. Fica instituído o Comitê Central de Governança de Dados, a
quem compete deliberar sobre:
I - as orientações e as diretrizes para a categorização de
compartilhamento amplo, restrito e específico, e a forma e o meio de
publicação dessa categorização, observada a legislação pertinente,
referente à proteção de dados pessoais;
II - as regras e os parâmetros para o compartilhamento restrito,
incluídos os padrões relativos à preservação do sigilo e da segurança;
III - a compatibilidade entre as políticas de segurança da informação e
as comunicações efetuadas pelos órgãos e entidades de que trata o art.
1º, no âmbito das atividades relativas ao compartilhamento de dados;
IV - a forma de avaliação da integridade, da qualidade e da consistência
de bases de dados derivadas da integração de diferentes bases com o
Cadastro Base do Cidadão;
V - as controvérsias sobre a validade das informações cadastrais e as
regras de prevalência entre eventuais registros administrativos
conflitantes, quando ocorrer o cruzamento de informações entre bases
de dados do Cadastro Base do Cidadão;
VI - as orientações e as diretrizes para a integração dos órgãos e das
entidades de que trata o art. 1º com o Cadastro Base do Cidadão;
VII - a inclusão, na base integradora do Cadastro Base do Cidadão, de
novos dados provenientes das bases temáticas, considerada a eficiência
técnica e a economicidade;
VIII - a escolha e aprovação das bases temáticas que serão integradas
ao Cadastro Base do Cidadão e a definição do cronograma de
integração, em comum acordo com os gestores de dados;
IX - as propostas relativas à estratégia para viabilizar, econômica e
financeiramente, o Cadastro Base do Cidadão no âmbito do setor
público;
X - a instituição de subcomitês técnicos permanentes ou temporários,
para assessorá-lo em suas atividades;
XI - a instituição de outros cadastros base de referência do setor público
de uso obrigatório pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º; e
XI - a instituição de outros cadastros base de referência do setor público
de uso obrigatório pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º;
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XII - seu regimento interno.
XII - seu regimento interno; e
XIII - o prazo para a publicação da categorização do nível de
compartilhamento de que trata o § 3º do art. 4º.
§ 1º Para fins do disposto no caput, o Comitê Central de Governança
de Dados observará as deliberações da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, a respeito do acesso público a dados e informações.
§ 2º O Comitê Central de Governança de Dados poderá consultar o
Comitê Interministerial de Governança em casos considerados
estratégicos.
§ 3º Os subcomitês técnicos de que trata o inciso X do caput:
I - serão instituídos e compostos na forma de ato do Comitê;
II - não poderão ter mais de sete membros;
III - na hipótese de serem temporários, terão duração não superior a um
ano; e
IV - estão limitados a quatro operando simultaneamente.
§ 4º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia poderá consultar o Comitê Central de Governança de Dados
sobre questões relativas a políticas e diretrizes de governança de dados
para a administração pública direta, autárquica e fundacional.
Seção II
Da composição
Art. 22. O Comitê Central de Governança de Dados é composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidade:
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.
§ 1º Cada membro do Comitê terá um suplente, que o substituirá em
suas ausências e impedimentos.
§ 2º Os membros do Comitê e respectivos suplentes serão indicados
pelos titulares dos órgãos ou da entidade que representam e designados
pelo Ministro de Estado da Economia.
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
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seus membros.
§ 1º O quórum de reunião do Comitê é de dois terços de seus membros
e o quórum de aprovação é por consenso.
§ 2º O Comitê Central de Governança de Dados deliberará por meio de
resoluções, que serão publicadas pela Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia.
§ 3º Qualquer membro do Comitê Central de Governança de Dados
poderá convidar especialistas para participar de suas reuniões, sem
direito a voto.
§ 4º Os membros do Comitê Central de Governança de Dados que se
encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente e os
membros que se encontrem em outros entes federativos participarão da
reunião por meio de videoconferência.
Art. 24. A Secretaria-Executiva do Comitê será exercida pela
Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, a quem compete:
I - organizar as reuniões do Comitê e sua respectiva pauta; e
II - monitorar e reportar ao Comitê a implementação de suas resoluções.
Art. 25. A participação no Comitê e nos subcomitês técnicos será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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
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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.
Art. 27. A Advocacia-Geral da União, na hipótese de controvérsia a
respeito da abrangência, do enquadramento ou do instituto jurídico
aplicável a temas inerentes à governança e ao compartilhamento de
dados, inclusive sobre os níveis de compartilhamento, quando
aplicáveis limitações em razão de sigilo legal, poderá assessorar os
órgãos e entidades de que trata o art. 1º e fixar-lhes, por meio de parecer
jurídico, a interpretação a ser seguida.
Art. 28. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia disponibilizará aos órgãos interessados os
seguintes dados não protegidos por sigilo fiscal:
I - informações constantes da declaração de operações imobiliárias
relativas à existência de bem imóvel, localização do ato registral,
números de inscrição e respectivas situações cadastrais no CPF e no
CNPJ das partes envolvidas na operação;
II - informações constantes da declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural relativas à existência de bem imóvel;
III - informações referentes a registros de natureza pública ou de
conhecimento público constantes de nota fiscal;
IV - informações sobre parcelamento e moratória de natureza global dos
débitos por ela administrados;
V - informações sobre débitos de pessoas jurídicas de direito público; e
VI - demais informações de natureza pública constantes das bases de
dados sob sua gestão.
Art. 29. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional disponibilizará aos
órgãos interessados os seguintes dados não protegidos por sigilo fiscal:
I - dados constantes do termo de inscrição na dívida ativa da União e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
II - informações sobre parcelamento e moratória de natureza global dos
débitos inscritos em Dívida Ativa da União;
III - informações sobre débitos inscritos em dívida ativa da União,
incluídos os de pessoas jurídicas de direito público e aqueles em fase de
execução fiscal; e
IV - demais informações de natureza pública constantes das bases de
dados sob a sua gestão.
Art. 30. A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia poderá expedir normas complementares para execução deste
Decreto, observadas as competências do Comitê Central de Governança
de Dados e as normas referentes ao acesso à informação.
§ 1º Os órgãos e entidades de que trata o art. 1º publicarão catálogo dos
dados sob sua gestão e informarão os compartilhamentos vigentes.
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§ 2º A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia definirá os procedimentos para a criação do catálogo de que
trata o § 1º.
Art. 31. Ato do Comitê Central de Governança de Dados estabelecerá
as regras de compartilhamento e segurança, no prazo de noventa dias,
contado da data de publicação deste Decreto.
§ 1º A categorização de compartilhamento restrito poderá ser usada
somente após a edição do ato de que trata o caput.
§ 2º Os compartilhamentos de dados públicos serão categorizados
como amplos e aqueles protegidos por norma serão categorizados como
específicos até que seja editado o ato de que trata o caput.
Art. 32. Os acordos, os convênios e demais instrumentos de
compartilhamento de dados estabelecidos voluntariamente entre os
órgãos e as entidades de que trata o art. 1º permanecem vigentes, pelos
prazos neles estabelecidos.
Art. 33. Os primeiros membros do Comitê Central de Governança de
Dados serão indicados no prazo de quinze dias, contado da data de
publicação deste Decreto.
Parágrafo único. A primeira reunião ordinária do Comitê Central de
Governança de Dados ocorrerá no prazo de trinta dias, contado da data
de publicação deste Decreto
Art. 34. Fica revogado o Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O autor argumenta, em síntese, que o diploma questionado
exorbitaria os poderes normativos concedidos pela Carta Republicana ao
Presidente da República, incidindo em violação ao artigo 84, incisos IV e VI, da
Constituição 1, além de vulnerar a dignidade da pessoa humana; a inviolabilidade
da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas; o sigilo de
“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:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação
ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;”

1
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dados; a garantia do habeas data; a proteção de dados pessoais e a
autodeterminação informativa, invocando como parâmetros de controle os artigos
1º, inciso III; e 5º, caput e incisos X, XII e LXXII, da Lei Maior2.
Primeiramente, busca demonstrar o cabimento da presente ação
direta, sustentando que o Decreto nº 10.046/2019 teria natureza de ato normativo
primário.
A propósito do alegado vício de inconstitucionalidade formal, o
requerente alega que o decreto atacado inovaria o ordenamento jurídico, dispondo
sobre matérias reservadas à lei. Afirma, nesse ponto, que o diploma sob invectiva
contrariaria frontalmente diversos dispositivos das leis federais que deveria
regulamentar: Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação); Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017 (que dispõe sobre a
Identificação Civil Nacional – ICN); e Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
Acerca da suposta inconstitucionalidade material, após traçar um
panorama sobre a autonomia do direito à proteção de dados pessoais em relação

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;”
2

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
(...)
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
(...)
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”
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ao direito à privacidade no âmbito internacional e sobre o direito fundamental à
proteção de dados pessoais e a tutela da autodeterminação informativa no Brasil,
o requerente assevera que o Cadastro Base do Cidadão – CBC e o Comitê Central
de Governança de Dados – CCGD, instituídos pelo Decreto nº 10.046/2019,
desrespeitariam princípios basilares da LGPD, ao “institucionalizar e
regulamentar um cadastro unificado que será compartilhado pelos órgãos do
poder público federal de forma praticamente livre” (fl. 20 da petição inicial).
Acrescenta que o decreto impugnado teria previsto conceitos
estranhos à LGPD, como os atributos biométricos e biográficos, os quais
poderiam ser considerados dados sensíveis, a exigir a observância das regras
específicas do artigo 11 da citada lei.
Sobre o CCGD, instituído pelo artigo 21 do Decreto nº 10.046/2019,
alega que “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” e que
“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” (fl. 31 da petição inicial).
Ademais, o requerente afirma que o decreto hostilizado não atenderia
aos princípios da proporcionalidade, da vedação à proteção insuficiente e da
proibição de excesso. Nessa linha, aduz que a norma não atenderia aos
subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido
estrito, sumarizando suas considerações quanto a esse tópico da seguinte forma:
“o Decreto nº 10.046/2019 não concretiza o art. 5º, caput, inciso XXXIII, o art.
37, § 3º, inciso II, e o art. 216, § 2º, da Constituição, a Lei nº 12.527/11, o art. 11
da Lei nº 13.444/17, e o Capítulo IV da Lei nº 13.709/18, conforme demonstrado
no item II. Desse modo, não é apropriado para os fins que indica. O referido
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decreto também é desnecessário, porque a) existe a previsão legal de
Identificação Nacional Civil, sendo dispensável o desenvolvimento do Cadastro
Base do Cidadão e b) o Comitê Central de Governança de Dados não pode e não
deveria substituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou o Comitê
Gestor do ICN”.
Acrescenta, ainda, que “o supracitado decreto ainda restringe de
forma indevida a privacidade e a proteção de dados para promover o acesso à
informação e o compartilhamento de dados. No âmbito da proteção insuficiente,
a privacidade e a proteção de dados não são corretamente tuteladas. O
compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública federal é
ampliado substancialmente, inexistindo o imprescindível cuidado com a
preservação da privacidade e com a proteção de dados” (fl. 37 da petição inicial).
Com esteio em tais argumentos, o autor postula o seguinte (fls. 41/43
da petição inicial):
Ante todo o exposto, requer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil:

(...)
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 dados pessoais, sob pena de danos irreparáveis aos direitos
fundamentais de toda a população brasileira, tornando inviável o
retorno ao status quo ante.
d) o referendo da medida cautelar pelo Plenário, após a oitiva dos
órgãos e autoridades previstos na Lei 9.868/1999, mantendo-se a
suspensão da eficácia da norma impugnada até o julgamento final da
presente ação;
(...)
h) no mérito, a procedência da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra,
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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:
(...)
Subsidiariamente, apenas a argumentar, caso essa Corte não considere
a ADI como a via adequada para o presente pleito, espera o Autor que
seja a presente ação admitida como Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental, com fulcro no 1º, caput, da Lei 9.882/1999, pois
há clara violação aos preceitos fundamentais da dignidade humana, da
legalidade, da privacidade, da proteção de dados pessoais e da
autodeterminação informativa.

O processo foi despachado pelo Ministro GILMAR MENDES, que, nos
termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou informações
à autoridade requerida, bem como determinou a oitiva da Advocacia-Geral da
União e da Procuradoria-Geral da República.
Em atendimento à solicitação, a Presidência da República suscitou,
preliminarmente, o descabimento da ação direta, tendo em vista que o ato
normativo impugnado seria meramente secundário, e a inviabilidade do pedido
subsidiário do autor para que o feito seja conhecido como arguição de
descumprimento de preceito fundamental.
No mérito, sustentou a validade do diploma atacado, argumentando
que a competência regulamentar do Presidente da República não teria sido
extrapolada, bem como a licitude do compartilhamento técnico de dados. Nesse
sentido, afirmou que “o Decreto nº 10.046/2019 não estabelece simples colheita
de dados dos cidadãos sem critérios. Ao contrário, há 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”. E
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acrescentou que, “em verdade, o que o decreto disciplina é que, dentro dos limites
legais, seja efetuado o compartilhamento das bases para atendimento a políticas
públicas específicas” (fl. 13 das informações presidenciais).
Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.
II – PRELIMINAR
Note-se, de início, que a argumentação apresentada pelo autor não
caracteriza a ocorrência de afronta imediata ao texto constitucional, o que
inviabiliza o prosseguimento da presente ação direta.
De fato, o requerente alega que a inconstitucionalidade do Decreto
nº 10.046/2019 decorreria de violação ao disposto no artigo 84, incisos IV e VI,
alínea “a”, da Carta Republicana, diante da suposta exorbitância dos poderes
normativos concedidos ao Presidente da República, que teria editado o diploma
impugnado em desacordo com as leis que deveria regulamentar, a saber: a Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); a Lei nº 13.444/2017 (que dispõe
sobre a Identificação Civil Nacional – ICN); e a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
Embora

o

autor

também

sustente

a

existência

de

inconstitucionalidade material, por entender que haveria violação direta aos
artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos X, XII e LXXII, da Constituição de 1988, o
texto constitucional somente estatui, quanto à matéria versada nos autos, diretrizes
abrangentes e pouco precisas sobre a proteção da privacidade, de modo que a
análise da validade do ato sob invectiva depende, necessariamente, do cotejo com
os critérios legais pertinentes.
Resta claro, portanto, que o exame sobre a ocorrência dos vícios
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aventados na inicial dependeria de prévio confronto entre o decreto questionado
e as referidas normas legais. Ocorre que a indagação relativa à adequação a
dispositivos infraconstitucionais é alheia ao âmbito cognitivo dos processos de
controle concentrado de constitucionalidade.
A respeito do tema, essa Suprema Corte entende ser inadmissível o
ajuizamento de processo de controle abstrato de constitucionalidade para
questionar a validade de atos que provocam, em tese, mera ofensa indireta à
Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão
agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de
inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018
GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato
normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica.
Necessidade
de
análise
prévia
de
outras
normas
infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição
Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não
se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual
se nega provimento. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no
sentido de não se admitir o controle concentrado de normas
secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação
infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na
ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente
da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, não é possível verificar
as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da
Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo
confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para
que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como
as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004
dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores
da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo
diverso sobre o tema. 3. Fazendo-se necessário esse exame, constatase que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto
constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle
concentrado de normas. 4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
(ADI nº 5904 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 27/04/2018, Publicação em
28/05/2018; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS
NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA
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MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS.
PROVIMENTO
758/2001,
CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001,
PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002,
177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS
NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os
atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a
interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995:
inconstitucionalidade indireta. 2. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de
ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário.
Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.
(ADI nº 2862, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/03/2008, Publicação em
09/05/2008; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE
NORMATIVO
ABSTRATO
–
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO
ENTRE
DIPLOMAS
LEGISLATIVOS
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL
–
AÇÃO
DIRETA
NÃO
CONHECIDA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS
QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
–
MOTIVAÇÃO
“PER
RELATIONEM”
–
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE
MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Não se legitima a instauração do controle
normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade
depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato
estatal impugnado 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 de outras espécies jurídicas
infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e em
desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da
ilegitimidade constitucional do ato questionado. Precedente: ADI
842/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. – Crises de legalidade – que
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irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por
sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional
concentrado, pois a finalidade a 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 nº 416 AgR, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/10/2014, Publicação em
03/11/2014; grifou-se).

Por esse motivo, a presente ação direta não deve ser conhecida, e
tampouco merece acolhida o pedido subsidiário de que o presente feito seja
admitido como arguição de descumprimento de preceito fundamental.
III – DO MÉRITO
Conforme relatado, o autor sustenta que o Decreto nº 10.046/2019,
ao dispor sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da
administração pública federal, teria extrapolado os poderes normativos
concedidos ao Chefe do Poder Executivo federal, violando o disposto no artigo
84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Lei Maior. Alega, ainda, que o referido diploma
vulneraria os artigos 1º, inciso III; e 5º, caput e incisos X, XII e LXXII, da
Constituição Federal, por suposta afronta à dignidade da pessoa humana; à
inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas;
ao sigilo de dados; à garantia do habeas data; à proteção de dados pessoais; e à
autodeterminação informativa.
Todavia, tais alegações não merecem prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decreto questionado foi editado
com fundamento no artigo 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição Federal,
o qual confere ao Presidente da República a prerrogativa de expedir decretos e
regulamentos para a fiel execução da lei, bem como para dispor sobre a
organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar
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aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos públicos.
Nessa medida, observa-se que o ato questionado limita-se a organizar
o sistema de compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública
federal, tendo como norte o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011; no artigo 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017; e no Capítulo IV da
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, de modo que não se verifica a suposta
afronta ao princípio da legalidade.
Segundo se extrai de se teor, o Decreto nº 10.046/2019 tem por
escopo o aperfeiçoamento dos procedimentos institucionais e operacionais dos
órgãos de governança do Poder Executivo federal, substituindo o diploma que
anteriormente regulamentava o assunto, o Decreto nº 8.789, de 29 de junho de
2016.
Conforme destacado pelo Ministério da Economia 3, “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.”
Com efeito, o compartilhamento de dados entre entidades e órgãos
vinculados à Administração Pública foi idealizado pelo referido ato normativo
3

Nota Técnica SEI nº 59061/2020/ME (fls. 01/17 do documento eletrônico nº 51).
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com o objetivo de conferir maior eficiência à prestação de serviços públicos e à
formulação, implementação e manutenção de políticas públicas, otimizando os
recursos necessários para tanto, por meio do acesso à informações de qualidade.
Tanto é assim que constam expressamente entre suas finalidades: 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 (artigo 1º,
incisos I a V, do decreto vergastado).
A adstrição ao princípio da eficiência é mais uma vez reforçada pelo
artigo 3º, inciso IV, do diploma sob invectiva, que estabelece a colaboração como
diretriz a ser adotada pela Administração Pública, com o intuito de reduzir os
custos

de

acesso

aos

dados

correspondentes,

inclusive

mediante

o

reaproveitamento de recursos de infraestrutura.
Trata-se, portanto, de construção normativa que se alinha ao
princípio constitucional da eficiência administrativa. De fato, “economicidade,
redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento
funcional são valores encarecidos pelo princípio da eficiência” 4.
Como se sabe, o postulado da eficiência pode ser verificado em
relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor
desempenho possível de suas atribuições, para propiciar os melhores resultados;
e, também, em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a
Administração Pública. Nesse passo, as alterações implementadas pelo decreto
4

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015 p. 121.
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em exame primam pela eficiência no exercício da função pública, na medida em
que proporcionam ao Poder Público produzir mais com menos recursos.
A abertura conferida pelo Decreto nº 10.046/2019, que possibilita o
compartilhamento mais fluido de dados entre órgãos e entidades da
Administração Pública direta, autárquica e fundacional e os demais Poderes da
União, não se descurou, no entanto, da preservação dos direitos e garantias
fundamentais tutelados pela Carta Constitucional de 1988.
Além de limitada exclusivamente ao setor público, a forma de
compartilhamento de dados assimilada pelo Decreto nº 10.046/2019 não engloba
informações protegidas por sigilo fiscal sob gestão da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia (artigo 1º, § 2º); observa as
restrições legais, os requisitos de segurança da informação e o disposto na Lei nº
13.709/2018 (artigo 3º, incisos I e VI); sujeita o recebedor de dados sigilosos aos
mesmos deveres impostos ao custodiante (artigo 3º, inciso II); e ressalva,
expressamente, o direito à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa
natural (artigo 3º, inciso V).
Um dos aspectos contra os quais se insurge o autor consiste na
instituição do Cadastro Base do Cidadão – CBC, que, no seu entender, consistiria
num cadastro unificado que seria compartilhado pelos órgãos do Poder Público
federal “de forma praticamente livre” (fl. 20 da petição inicial), o que
desrespeitaria princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Embora o exame acerca da legalidade da medida caracterize clara
fuga ao escopo da jurisdição abstrata de constitucionalidade, cumpre demonstrar
o desacerto das alegações contidas na peça vestibular.
Conforme se infere da norma questionada, o CBC não consiste em
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uma nova base de dados, mas sim numa plataforma que permite a visualização
integrada de dados já existentes de forma descentralizada em diversos órgãos do
governo, de modo a aumentar a confiabilidade entre os cadastros. Assim, o CBC
não gera nenhum dado novo, nem duplica informações, mas prevê mecanismos
de consulta em tempo real, nas bases existentes em órgãos do governo, com o
objetivo de proporcionar, de forma mais adequada, a oferta de serviços e a gestão
de políticas públicas.
Dessa forma, “é possível perceber que o Cadastro Base do Cidadão
possui finalidades próprias e específicas, não se confundindo com a Identificação
Nacional Civil”, a qual “tem o objetivo de identificar o brasileiro em suas
relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e
privados, sendo sua base de dados armazenada e gerida pelo Tribunal Superior
Eleitoral” 5.
Consoante explanado pelo Ministério da Economia na Nota Técnica
SEI nº 59061/2020/ME (doc. eletrônico nº 51, fl. 03), “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”.
Referida nota técnica destaca, ainda, que todos esses recursos

5

Trecho extraído das informações prestadas pela Presidência da República – doc. eletrônico nº 50, fls. 08/09.
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tecnológicos também são utilizados por empresas e governos de outros países,
como, por exemplo, os Base Registries nos países da União Europeia.
Registre-se que o Estado brasileiro tem buscado constante
aprimoramento de seus mecanismos de segurança da informação de caráter
administrativo e técnico, com vistas a garantir a segurança do processo de
tratamento desses dados. Nessa esteira, ressalta a Nota Técnica SEI nº
59061/2020/ME (doc. eletrônico nº 51, fl. 12):
72. (...) 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.

Nesse contexto, o próprio decreto vergastado cuidou de estabelecer
mecanismos de segurança e de transparência sobre as decisões quanto ao
compartilhamento de dados através do Comitê Central de Governança de Dados
– CCGD.
Acerca do mencionado comitê, instituído pelo artigo 21 do diploma
objurgado, o autor sustenta que “a falta da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) importa na ausência de supervisão e de fiscalização da
autoridade competente”, bem como que poderia haver “conflitos de atribuições
ou mesmo uma superposição de atribuições entre a ANPD e o Comitê Central de
Governança, diante das antinomias de normas jurídicas” (fl. 31 da petição
inicial).
O temor do requerente, contudo, carece de respaldo.
A gestão do CBC permeia vários segmentos do governo e da
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sociedade, de modo que deve ser exercida por um órgão colegiado. Diante disso
é que o Decreto nº 10.046/2019 instituiu o Comitê Central de Governança de
Dados – CCGD, ao qual caberá, dentre outras funções, 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 comitê 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. Assim se pronunciou o Ministério da
Economia sobre o CCGD (doc. eletrônico nº 51, fls. 03/04):
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, 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
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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.

Como se vê, a instituição do CCGD ajuda a concretizar os preceitos
fundamentais apontados pelo autor como violados, ampliando a transparência e a
segurança na governança de dados e na gestão de informações sigilosas. Confirase, a propósito, o teor dos seguintes dispositivos do decreto questionado:
Art. 21. Fica instituído o Comitê Central de Governança de Dados, a
quem compete deliberar sobre:
I - as orientações e as diretrizes para a categorização de
compartilhamento amplo, restrito e específico, e a forma e o meio de
publicação dessa categorização, observada a legislação pertinente,
referente à proteção de dados pessoais;
II - as regras e os parâmetros para o compartilhamento restrito,
incluídos os padrões relativos à preservação do sigilo e da
segurança;
III - a compatibilidade entre as políticas de segurança da
informação e as comunicações efetuadas pelos órgãos e entidades
de que trata o art. 1º, no âmbito das atividades relativas ao
compartilhamento de dados;
IV - a forma de avaliação da integridade, da qualidade e da consistência
de bases de dados derivadas da integração de diferentes bases com o
Cadastro Base do Cidadão;
V - as controvérsias sobre a validade das informações cadastrais e as
regras de prevalência entre eventuais registros administrativos
conflitantes, quando ocorrer o cruzamento de informações entre bases
de dados do Cadastro Base do Cidadão; (grifou-se).

O autor também sustenta que o decreto impugnado teria previsto
conceitos estranhos à LGPD (Lei nº 13.709/2018), como atributos biométricos e
biográficos, os quais poderiam ser considerados dados sensíveis e, portanto, exigir
a observância das regras específicas do artigo 11 da citada lei 6.

“Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades
específicas;

6
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Novamente, resta claro que tal alegação restringe-se à análise da
legalidade das disposições atacadas, o que não é objetivo do processo abstrato de
fiscalização normativa.
De toda sorte, é importante reafirmar que o Decreto nº 10.046/2019
disciplina a gestão adequada e segura de dados custodiados, com base na
autorização constante da própria LGPD. A referida lei, em seu artigo 11, autoriza
a coleta e o tratamento de dados para as finalidades indicadas, inclusive nos casos
de dados sensíveis, sem a necessidade de autorização expressa por parte de seu
titular em determinadas hipóteses.
Merece destaque, no ponto, o disposto no artigo 11, inciso II, alínea
“b”, da LGPD, que assim dispõe:
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas
previstas em leis ou regulamentos;
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
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.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis
e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica.
§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos e
pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I
do caput do art. 23 desta Lei.
§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter
vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional,
ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.
§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes
à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de
saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os
serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:
I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou
II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este
parágrafo.
§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a
prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de
beneficiários.”
ADI nº 6649, Rel. Min. Gilmar Mendes

31

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá
ocorrer nas seguintes hipóteses:
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;
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos;

Essa é justamente uma das principais finalidades do decreto
questionado, que, como visto, promove a interoperabilidade entre ferramentas
tecnológicas para o compartilhamento de dados, tendo em vista a simplificação
da oferta de serviços públicos e a formulação, implementação, avaliação e
monitoramento de políticas públicas.
A propósito, cumpre fazer referência a outro excerto da nota técnica
elaborada pelo Ministério da Economia (doc. eletrônico nº 51, fls. 07/08):
39. (...) 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.
(...)
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
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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.

Registre-se, ainda, que, quando um dado custodiado for enquadrado
no nível de categoria mais rígida (artigos 14 e 15), tal dado necessita de
autorização específica, a partir de um pedido devidamente justificado, para poder
ser compartilhado, ainda que dentro da própria administração. Como se vê,
diversamente do sustentado pelo requerente, não há qualquer autorização à
divulgação ou ao compartilhamento de dados sem critérios.
Conclui-se, nessa linha, que as disposições contidas no diploma
impugnado não ofendem a dignidade da pessoa humana; a inviolabilidade da
intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas; o sigilo de dados;
a garantia do habeas data; a proteção de dados pessoais; tampouco a
autodeterminação informativa. Ao tempo em que promove o aprimoramento do
sistema de compartilhamento de dados na Administração Pública, de modo a
atingir o interesse público, o decreto questionado assegura a proteção de dados
que não sejam de ampla divulgação, observando a legislação aplicável à espécie.
Ainda que se considerasse que o ato normativo objurgado resulta em
alguma redução do sigilo de informações, com o potencial para afetar o direito à
intimidade e à privacidade, há que se ressaltar que tais direitos não são absolutos,
havendo possibilidade de sua restrição quando em confronto com outro direito ou
princípio de maior relevo.
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Nessa linha, ressalte-se que esse Supremo Tribunal Federal possui
precedente no sentido de que o direito à privacidade não é absoluto, podendo ceder
diante do interesse público e social. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela
Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos
interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na
forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao
princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AI nº 655298 AgR, Relator: Ministro EROS GRAU, Órgão Julgador:
Segunda Turma, Julgamento em 04/09/2007, Publicação em
28/09/2007; grifou-se).

Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro admite a adoção de diversas
medidas restritivas da privacidade e da intimidade das pessoas quando em conflito
com outros interesses individuais ou coletivos, tais como a revista realizada em
bagagens de passageiros que desembarcam em território nacional, bem como em
veículos ou pessoas em face de suspeita de prática de infrações. Essas “são
circunstâncias da vida em que o bem coletivo, a segurança de todos, a prevenção
e a repressão das infrações prevalecem sobre a conveniência individual,
guardados critérios de necessidade, moderação e respeito”7.
Nessa linha, o próprio artigo 31, § 4º, Lei nº 12.527/2011, que regula
o acesso à informação, ressalva a tutela da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas quando invocada para prejudicar o processo de apuração de
irregularidades em que o titular dos dados estiver envolvido.
A eventual e casuística mitigação dos princípios ora apontados como
Trecho do voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE na AC nº 33 MC, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO,
Relator p/ Acórdão: Ministro JOAQUIM BARBOSA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 24/11/2010,
Publicação em 10/02/2011.
7
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parâmetro de controle, portanto, não pode ser classificada, aprioristicamente,
como inconstitucional, uma vez que, preservados os respectivos núcleos
essenciais, a prevalência de outros interesses tutelados pelo constituinte, desde
que guiada pelo princípio da proporcionalidade, configura resultado válido e
legítimo ao correspondente exercício de ponderação.
Consoante bem destacado pelo Ministro ROBERTO BARROSO, no voto
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2259, “o princípio
instrumental da proporcionalidade assume um papel central na análise da
legitimidade constitucional da restrição, sempre aplicado a partir de seus três
subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”.
Ademais, em lição doutrinária, o Ministro ROBERTO BARROSO assim conceitua os
três subprincípios derivados da proporcionalidade, verbis:
Como foi mencionado, na tentativa de dar mais substância ao princípio,
a doutrina alemã o decompôs em três subprincípios: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Estes são os
elementos da razoabilidade do ato, por vezes referida como
razoabilidade interna, que diz respeito à existência de uma relação
racional e proporcional entre os motivos, meios e fins a ele subjacentes.
Inclui-se aí a razoabilidade técnica da medida.
(...)
Além da adequação entre o meio empregado e o fim perseguido - isto
é, a idoneidade da medida para produzir o resultado visado -, a idéia de
razoabilidade compõe-se ainda de mais dois elementos. De um lado, a
necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe verificar a
inexistência de meio menos gravoso para a consecução dos fins visados.
(...)
Nesse caso, a razoabilidade se expressa através do princípio de vedação
do excesso. Por fim, a razoabilidade deve embutir, ainda, a ideia de
proporcionalidade em sentido estrito, consistente na ponderação entre
o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se a medida é
legítima. (...)8

Barroso, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª ed. Ed. Saraiva, 2010. pg. 967983, grifou-se.

8
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A propósito do assunto, o Ministro GILMAR MENDES asseverou, em
obra coletiva 9, que perquirir o excesso de poder legislativo demanda a análise da
compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou da
observância do princípio da proporcionalidade, isto é, a apreciação da necessidade
e adequação da providência legislativa.
No que se refere especificamente à suposta ofensa ao princípio da
proporcionalidade, o requerente alega que (fl. 37 da petição inicial):
A proporcionalidade veda tanto o excesso na atuação estatal, como a
deficiência na sua intervenção. A máxima da proporcionalidade, no
âmbito da proibição de excesso, estabelece que a medida a) seja
apropriada para o fim que almeja e b) necessária, c) não podendo as
restrições ser desproporcionais ao objetivo buscado.
O Decreto nº 10.046/2019 não concretiza o art. 5º, caput, inciso
XXXIII, o art. 37, § 3º, inciso II, e o art. 216, § 2º, da Constituição, a
Lei nº 12.527/11, o art. 11 da Lei nº 13.444/17, e o Capítulo IV da Lei
nº 13.709/18, conforme demonstrado no item II. Desse modo, não é
apropriado para os fins que indica. O referido decreto também é
desnecessário, porque a) existe a previsão legal de Identificação
Nacional Civil, sendo dispensável o desenvolvimento do Cadastro Base
do Cidadão e b) o Comitê Central de Governança de Dados não pode e
não deveria substituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou
o Comitê Gestor do ICN.
O supracitado decreto ainda restringe de forma indevida a privacidade
e a proteção de dados para promover o acesso à informação e o
compartilhamento de dados. No âmbito da proteção insuficiente, a
privacidade e a proteção de dados não são corretamente tuteladas. O
compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública
federal é ampliado substancialmente, inexistindo o imprescindível
cuidado com a preservação da privacidade e com a proteção de dados.
Realizando a ponderação necessária conclui-se que a violação à
proteção de dados normatizada pelo Decreto nº 10.046/2019 não
preenche o requisito do respeito ao princípio da proporcionalidade,
sendo excessivamente onerosa ao cidadão, em detrimento de um
objetivo indefinido, sem qualquer transparência. Também por tal
aspecto, o ato normativo é flagrantemente inconstitucional.

Ao aplicar as premissas dogmáticas acima apontadas ao presente
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 321.
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caso, nota-se que a atuação do Poder Público atendeu ao princípio da
proporcionalidade.
Notabiliza-se, nesse aspecto, a presença de adequação entre o meio e
a finalidade a que se destina o ato questionado, pois o modelo de governança no
compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública federal, além de
possuir respaldo normativo, tem por objetivo imprimir maior eficiência à
prestação dos serviços públicos e à gestão de políticas públicas.
O meio empregado para o alcance dos referidos fins tampouco pode
ser substituído, de maneira efetiva, por outro de natureza menos gravosa, tendose em vista que, para se continuar ofertando políticas e serviços públicos,
mediante uso racional de recursos financeiros, é necessário que haja mecanismos
de qualificação e interoperabilidade segura entre as bases de dados, os quais
informarão um processo de governança amplo e eficaz.
Os benefícios advindos da medida, por fim, caracterizam sua
proporcionalidade em sentido estrito, pois possibilitarão maior celeridade e
correção na prestação de políticas e serviços públicos aos cidadãos.
Resta evidente que o modelo de governança no compartilhamento de
dados sob invectiva é uma medida adequada, necessária e proporcional em sentido
estrito, estando, portanto, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.
Diante de tudo o quanto se expôs, conclui-se que o Decreto nº
10.046/2019 não padece de inconstitucionalidade formal, pois cinge-se à sua
função regulamentadora, prevendo comandos complementares que se adequam à
execução da lei, sem, no entanto, promover inovação indevida no ordenamento
jurídico, em especial quanto ao disposto nas Leis nº 12.527/2011 (Lei de Acesso
à Informação); nº 13.444/2017 (que dispõe sobre a Identificação Civil Nacional –
ICN); e nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
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A sua compatibilidade material com a Carta da República também
resta evidenciada, na medida em que o decreto questionado prevê mecanismos de
segurança suficientes para garantir a proteção de dados que não sejam de ampla
divulgação, de sorte que não resvala nos preceitos apontados como parâmetros de
controle na petição inicial.
Deve-se ressaltar, por fim, que essa Suprema Corte tem reconhecido
a necessidade de, no exercício da jurisdição constitucional, manter postura de
deferência em relação à legitimidade político-democrática dos agentes públicos
eleitos, de modo a resguardar a integridade do seu espaço de deliberação. Precisa,
nesse sentido, é a argumentação exposta pelo Ministro LUIZ FUX no voto proferido
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5062, in verbis:
Em uma democracia, a Constituição é o documento fundante, mas não
exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria
dos dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na Lei
Maior. Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos,
disciplinar, com significativa margem de conformação, os conflitos
intersubjetivos. Nesse cenário, toda inflação semântica dos
enunciados constitucionais implica supressão de espaço de escolha
das maiorias eleitas. Bem por isso já advertia o Chief Justice Marshall,
da Suprema Corte Norte-americana, que "We must never forget that it
is a constitution we are expounding" (McCulloch v. Maryland - 1819).
(ADI nº 5062, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 27/10/2016, Publicação em 21/06/2017; grifouse).

Em sede doutrinária, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO10 ressalta a
liberdade do Legislativo para efetuar escolhas entre opções normativas
igualmente válidas e o dever dos juízes de observá-las. Veja-se:
Respeitadas as regras constitucionais e dentro das possibilidades de
sentido dos princípios constitucionais, o Legislativo está livre para fazer
as escolhas que lhe pareçam melhores e mais consistentes com os
anseios da população que o elegeu. O reconhecimento de que juízes e
tribunais podem atuar criativamente em determinadas situações não
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 393/394.
10
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lhes dá autorização para se sobreporem ao legislador, a menos que este
tenha incorrido em inconstitucionalidade.

No mesmo sentido, André Saddy ressalta que “a liberdade de
conformação do legislador é conferida pela legitimidade democrática para
escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados
objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a
proporcionalidade” 11.
O dever de deferência da jurisdição constitucional não se
circunscreve ao âmbito legislativo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4874, essa Suprema Corte afirmou a deferência às escolhas técnicas feitas pela
Administração Pública, no exercício de atividade normativa. Veja-se o seguinte
trecho do referido julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III
E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA
DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002.
PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO
CONTENDO
ADITIVOS.
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO
NORMATIVA DAS AGÊNCIA REGULADORAS. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
CLÁUSULAS
CONSTITUCIONAIS
DA
LIBERDADE DE INICIATIVA E DO DIREITO À SAÚDE.
PRODUTOS
QUE
ENVOLVEM
RISCO
À
SAÚDE.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA.
ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999. JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DEFERÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
RAZOABILIDADE.
CONVENÇÃO-QUADRO
SOBRE
CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA.
1. (...) 9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem
perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de
tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não
ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não
cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da
exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal,
simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei.
SADDY, André. Discricionariedade e Jurisdição Constitucional/Supranacional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2018, p. 9.
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Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida
pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias
competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a
agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma
interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição.
Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron
U.S.A. v. Natural Res. Def. Council). 10. (...) 13. Ação direta de
inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados improcedentes
os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento destituído de
efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não
atingido o quórum para a declaração da constitucionalidade da
Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da ANVISA.
(ADI nº 4874, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 01/02/2018, Publicação em
01/02/2019; grifou-se).

No voto proferido na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4874, a Ministra ROSA WEBER utilizou como um dos fundamentos a doutrina
da deferência administrativa, nestes termos:
Não é demais ressaltar que, em face de ato normativo editado por
agência reguladora com base em exegese do diploma legislativo
definidor das suas próprias competências e atribuições, a tônica do
exame de constitucionalidade deve ser a deferência da jurisdição
constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo.
A doutrina da deferência administrativa, conhecida como Chevron
deference porque sistematizada pela Suprema Corte dos EUA no
julgamento do caso Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense
Council, Inc., de 1984, orienta que, uma vez claramente definidos, na
lei de regência, as políticas a serem perseguidas, os objetivos a
serem implementados e os objetos específicos de tutela, ainda que
ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do
legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder
Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese
conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal,
simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei.
Sendo a lei ambígua com relação à questão específica, a questão a ser
decidida pela Corte é se, ao acomodar interesses contrapostos, a solução
a que chegou a agência foi devidamente fundamentada e se tem lastro
em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição.
Esse é o ponto. (Grifos no original).

Trata-se, portanto, não apenas de deferência pela escolha dos
representantes eleitos, mas também do reconhecimento de que outro Poder seja
mais apto a decidir sobre determinado assunto do que o Judiciário, desde que
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observada a principiologia constitucional, o que ocorre no presente caso.
Nessa linha, a estruturação do sistema de governança no
compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal insere-se
na esfera de atribuições do Poder Executivo, em conformidade com as regras e
princípios que conformam a atuação administrativa.
Sendo assim, conclui-se pela improcedência do pedido formulado na
presente ação direta de inconstitucionalidade.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela
improcedência do pedido formulado pelo autor.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer no momento, cuja juntada aos autos ora se requer.
Brasília, 23 de julho de 2021.
IZABEL VINCHON NOGUEIRA
DE ANDRADE:63569043134
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