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GESTÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVES PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: ATÉ ONDE O ESTADO PODE IR NA COLETA DE DAD OS DOS 

CIDADÃOS A PARTIR DA PERSPECTIVA DA NOVA LEI? 

 

PERSONAL AND SENSITIVE DATA MANAGEMENT BY THE PUBLI C 

ADMINISTRATION: HOW FAR CAN THE STATE GO IN CITIZEN S 'DATA 

COLLECTION FROM THE NEW LAW PERSPECTIVE? 

 

Kassiara Saranna Da Cruz Silva1 

 

RESUMO 

 

O respectivo trabalho tem por objetivo enfatizar a importância da adoção de proteção de Dados 
Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis pela Administração Pública, maior detentor de dados e 
informações dos cidadãos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709, de 
14 de agosto de 2018. A pesquisa tem como método interpretar tanto a lei quanto alguns 
doutrinadores e com essa análise, evidenciar alguns métodos de adoção por parte do Setor 
Público, com o intuito de evitar possíveis prejuízos futuros em razão da avaliação prévia dos 
riscos à privacidade envolvidos em um determinado projeto, de modo a implementar 
mecanismos que eliminem ou reduzam esses riscos.  Para tanto, destacou-se a importância e a 
urgência de se atentar a esta nova Lei, bem como buscar aprimoramento para sua hermenêutica 
e colocá-la em prática o mais rápido possível.  
 
Palavras-Chave: Dados Pessoais. Dados Pessoais Sensíveis.Estado. LGPD. Proteção.  

 
 

ABSTRACT 

 

The respective work aims to emphasize the importance of the adoption of protection of Personal 
Data and Sensitive Personal Data by the Public Administration, the largest holder of data and 
information of citizens, according to the General Data Protection Law (LGPD), Law 13.709, of 
14 august 2018. The research has a method to interpret both the law and some indoctrinators 
and, whit this analysis, show some methods of adoption by the Public sector, in order to avoid 
possible future losses due to the previous assessment of privacy risks involved in a given 
project, in order to implement mechanism that eliminate or reduce these risks. To this end, the 
importance and urgency of paying attention to this new Law was highlighted, as well as seeking 
improvement in its hermeneutics and putting it into practice as soon as possible.  

 
Keywords: Personal Data. Sensitive Personal Data. State. LGPD. Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz de forma objetiva e simplificada a urgência e necessidade de 

atenção por parte da Administração Pública com o tratamento de coletas de dados pessoais e 

sensíveis dos cidadãos, numa perspectiva da nova Lei: Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD),Lei 13.709, de 14 de Agosto de 2018, a qual gera uma maior segurança jurídica, 

harmonização de conceitos e proteção de dados pessoais ao aplicá-la, sendo assim, delimitando 

para fins úteis o uso destes por parte do Estado, uma vez que a utilização de dados pessoais 

somente poderá ser realizado se estiver em conformidade com uma das bases legais previstas 

na referida Lei, já que empresas de todos os setores e todos os portes tratam dados pessoais e 

sensíveis, inclusive o Poder Público. 

Assim sendo, é de fato a importância de se discutir acerca deste tema uma vez que a 

forma como os dados pessoais e sensíveis são tratados, associam-se à melhoria da eficiência da 

Administração Pública, bem como pode acontecer de confrontar o direito à privacidade e à 

intimidade de toda população, além de ocasionar políticas discriminatórias. Podemos ver 

diversos casos relatados pelo meio midiático com relação ao mau uso e o uso descabido desses 

dados pelo Estado e por consequência disso, algumas Ações Judiciais para reparação de danos. 

E não para por aí! Assustadoramente, existem casos de venda dos referidos dados à empresas 

as quais são ligadas ao Governo, com o intuito de candidatos adquirir certas vantagens em 

eleições partidárias.  

Dessa forma, é apropriado, justo e um tanto urgente a discussão sobre o uso que tem 

sido conferido aos dados dos indivíduos e os rumos que devem ser concedidos a eles, onde na 

perspectiva de uma relação delicada e vulnerável entre o Poder Público e o cidadão, a parte 

mais forte é o Estado. 

Consequentemente, é com essa perspectiva que este trabalho fora desenvolvido. A 

princípio, uma das questões abordadas é no que diz respeito à atuação do Poder Público, sua 

capacidade, atualização e adaptação para aproveitar os recursos disponíveis (diga-se aqui, o 

potencial dos dados por ele coletados, tratados e armazenados) no tocante a políticas públicas 

bem como, juntamente, com o uso de novas tecnologias nos serviços públicos, sua 

vulnerabilidade e reflexos juntos à Princípios e Direitos Fundamentais para tal realização. 

Ademais, serão discutidos alguns modelos de gestão e dados pessoais e sensíveis 

utilizados pela Administração Pública, no contexto atual, em que mundialmente é discutida a 

temática da proteção de dados, avaliando-se os modelos atuais, buscando assim, o 
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aprimoramento da condução de políticas públicas de dados e para fins de pesquisas, 

verificando-se, também, quais as principais dificuldades da gestão destes, seja em razão de 

ordem técnica, financeira, legal ou pessoal e seus reflexos no baixo índice de planejamento. 

Notadamente, no último tópico é abordado um panorama quanto a proteção de dados 

pessoais e sensíveis como direito à personalidade, isso porque é possível observar que a 

ausência e a morosidade na edição de uma legislação específica impactam severamente as 

políticas públicas, bem como na proteção de dados individuais, podendo gerar interpretações 

errôneas por parte da Administração Pública. 

Por fim, o referido trabalho apresenta os principais pontos que poderão impactar o fluxo 

de dados na Administração Pública devido às novas regras a serem obedecidas ainda este ano, 

depositada na nova lei. Sendo uma opção brasileira em adotar um modelo Europeu de Proteção 

de dados pessoais e sensíveis, serão discutidos conceitos, direito da personalidade, riscos e 

responsabilização do Estado perante uma divulgação indevida, bem como o seu mau uso. 

Por assim ser, o presente estudo tem como objetivo central identificar até onde o Estado 

pode ir na coleta de dados, os riscos de segurança na disponibilização dos dados; a avaliação 

dos mecanismos de controle de divulgação das informações provenientes dos dados acessados, 

qual a responsabilidade da administração pública (próprio gestor ou do usuário) no caso de 

ocorrer vazamento de informações ou de revelação indevida, além de questões específicas 

relacionadas à meios tecnológicos de informação associada às relações de confiabilidade e 

credibilidade das instituições públicas e ao dever de publicidades governamentais. 

 

 

2 A NECESSIDADE DE ACESSO AOS DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS COMO 

INSTRUMENTO PARA A OTIMIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICA S 

 

Inicialmente, é de suma relevância a distinção acerca do conceito de Dados Pessoais e 

Dados Sensíveis a fim de que facilite a compreensão no decorrer do contexto deste trabalho. O 

Art. 5°, inciso I, da LGPD conceitua Dados Pessoais como quaisquer informações relacionada 

a pessoa natural identificada ou identificável, a exemplo: nome, prenome, RG, CPF, título de 

eleitor, número de passaporte, endereço, estado civil, gênero, profissão, origem social e étnica; 

informações relativas à saúde, à genética, à orientação sexual, às convicções políticas, 

religiosas, filosóficas; número de telefone, registros de ligações; entre outros. O inciso II, deste 

mesmo Artigo nomeia Dados Sensíveis como dados pessoais que possam trazer algum tipo de 
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discriminação, os quais poderão implicar em riscos e vulnerabilidade potencialmente mais 

gravosas aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares (BORELL, GUTIERREZ, 

CÉSAR, ‘ET ALI’, 2020).  

Dessa forma, ao compreendermos os conceitos acima, podemos associar à 

aplicabilidade dentro da Administração Pública a qual utiliza de Políticas Públicas para embasar 

suas atividades governamentais e, consequentemente, para obter uma aproximação indireta com 

a sociedade. Aos poucos, essa temática sobre proteção de dados foi ganhando visibilidade e o 

Poder Público passou a pautar e optou em inseri-la dentro de Políticas Públicas.  

Porém é necessário acesso a determinados dados pessoais ou sensíveis de indivíduos 

para poder abordar este tema como Política Pública? Vejamos: há uma enorme quantidade de 

dados e informações acumulados pelos setores públicos. Com isso, se estes forem coletados, 

consecutivamente, armazenados, tratados e regido de forma adequada, podem ser convertidos 

em inteligência, tornando-se importantes ferramentas para otimização e implementação de 

políticas públicas. 

 

2.1 O Direito Fundamental à Privacidade e a Inviolabilidade do Sigilo de Dados  

 

Consta em nossa Carta Constitucional de 1988, em seu Art. 5°, inciso XII, sobre a 

inviolabilidade do sigilo de dados como direito fundamental, assegurando, consecutivamente, 

o direito à privacidade. Assim, o objeto desse direito é “a integridade moral do indivíduo, aquilo 

que faz de cada um o que é e, desta forma, lhe permite inserir-se na vida social e na vida pública” 

(Ferraz Júnior, 1993, p. 443). Bem como, na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

estabelece em seu Art. 12 que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na 

sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência...Contra tais intromissões ou ataques 

toda a pessoa tem direito à proteção da lei”. 

Entende-se que apesar de alguns direitos possuírem sentido e objetivo comunicacional 

(nome, imagem e honra) exigindo, automaticamente, uma certa publicidade, não podem, de 

forma alguma, ser objeto de apropriação privada alheia, sem consentimento de seus possuintes, 

uma vez que a privacidade configura a distinção da individualidade de um indivíduo em face 

de outros e do Estado.  

Modernamente, temos várias informações armazenadas tanto em aplicativos, quanto no 

próprio aparelho celular, a exemplo de contas de bancos, senhas, fotos, nomes de pessoas de 

nossa família, estado de saúde, locais mais visitados, sites mais pesquisados, entre outras 
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informações, chamadas big datas, que, muitas das vezes, inocentemente, deixamos salvos e 

estas ficam facilmente acessíveis. Agora imaginemos o quão desagradável seria se essas 

informações, que são pessoais, independentemente do grau de pessoalidade, fossem 

compartilhadas e não houvesse nenhuma lei, princípio ou doutrina que nos amparasse. Melhor, 

paremos para pensar, se nossa residência é asilo inviolável, bem como são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, o quanto que nós podemos saber sobre outros 

indivíduos, minuciosamente, somente, através de informações de seus dados pessoais e 

sensíveis.  

Apenas através do que ele mais pesquisa no google, sua lista de localização, podendo 

saber seus locais mais visitados, se possui algum tipo de doença, quanto dinheiro possui em sua 

conta bancária. Enfim, com essas informações de cada cidadão inserido em uma era moderna, 

Empresas Privadas ganham vantagens em marketing de vendas, por meio de gostos pessoais, e 

o Setor Público pode angariar, vantajosamente, meios para uma boa administração.  

Porém, tais vantagens nem sempre podem vim de forma positiva, mas sim através da 

violação indevida e sem consentimento, justamente, por causa da facilidade do acesso através 

de vias e cadastros tecnológicos e para outros fins. O sigilo de dados, é, portanto, inviolável e 

nós enquanto cidadãos, temos a liberdade de negar acesso a tais conteúdos. 

Há também que se falar, que os referidos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis na 

maioria das vezes não estão, somente, armazenados em meios tecnológicos. As proteções 

desses dados são direcionadas aos dados físicos também. Ou seja, aqueles documentos que 

deixamos armazenados em caixas ou retaguardas, quase sempre sem supervisão ou aqueles que 

alguns segurados levavam para darem entrada em suas aposentadorias no Instituto Nacional de 

Seguridade Social, contendo informações sigilosas e pessoais e que atualmente estão sendo 

digitalizados e armazenados, eletronicamente, correndo o risco de serem destinados a outros 

meios, à Financeiras para realização de empréstimos sem autorização, por exemplo.  E é o que 

mais se tem na Administração Públicas, documentos físicos. Portanto, estes também são 

amparados pela nova lei.  

 

2.2 A Utilização de Novas Tecnologias nos Serviços Públicos e sua Vulnerabilidade 

 

É notório que vivemos em um globo tecnológico e tanto nós, quanto todas as áreas 

existentes temos que nos inserir, logo se adaptar à Indústria Tecnológica e a tendência é um 

aumento vertiginoso deste meio, o qual possibilita uma relação entre a economia, comércio, o 
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Estado, sociedade, entidades privadas e entre outros órgãos no Brasil e no mundo inteiro. Assim 

sendo, exposição de dados pessoais, comercialização, cruzamento de dados com intuito de gerir 

perfis comportamentais, direcionando as políticas ou opiniões são algumas das inúmeras 

vulnerabilidades desse processo.  

O Doutrinário Kuneva (2018) compara dados pessoais e sensíveis ao novo Petróleo da 

Internet e a nova moeda do mundo digital expressando sobre determinados algoritmos os quais 

seriam especialistas no conhecimento de um indivíduo do que ele próprio. 

 
Para que isso se concretize, não há necessidade de um algoritmo externo que 
me conheça perfeitamente e que nunca cometa nenhum erro; basta que esse 
algoritmo me conheça melhor do que eu me conheço e que cometa menos 
erros do que eu. Então fará sentido confiar a eles cada vez mais decisões e 
escolhas na vida (HARARI, 2016, p. 288).  
 

Este, nada mais é do que um exemplo de cruzamento de dados, cada vez mais utilizado 

e a preocupação não é, somente, no volume acumulado de dados e informações, mas também 

no preparo, na análise e no uso que se pode fazer baseados neles para a tomada de quaisquer 

decisões. Mais uma problemática! Atualmente, o Poder Público é considerado o maior 

possuidor de dados e informações da população. Estes são oriundos de controles de acesso aos 

órgãos e departamentos públicos, câmeras em rodovias e vias de circulação, uso da biometria e 

de reconhecimento facial para identificação, bases de dados cadastrais como a do Sistema único 

de Saúde, dos Censos Demográficos e Educacionais, de Programa de Assistência Social, como 

Bolsa Família, entre outros (GONÇALVES, 2019, p. 36-37). 

Em uma era digital, onde é, praticamente, obrigatório fornecer informações para poder 

ter acesso à alguns meios, a exemplo de sistemas públicos, como já foi mencionado acima, há 

um receio de que essas informações sejam destinadas à terceiros não autorizados e sejam 

utilizados para fins ilegítimos, devido a uma falha na “segurança” de sistemas dos órgãos e 

entidades do Poder Público. Em seu livro “O compartilhamento de dados pessoais no Decreto 

n.8.789/16: um Frankenstein de dados brasileiros?”, Jaqueline Abreu (2018) faz algumas 

indagações referente ao avanço tecnológico e consequentemente a extensão de cruzamento de 

dados, sendo um gradativo a outro.  

 
O que acontece se informações pessoais que podem prejudicar ou causar 
discriminação (como de saúde ou previdência social) acabarem em bases de 
dados consultáveis por entes privados (como seguradoras)? Lembrando do 
polêmico caso em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitiu que o 
Serasa tivesse acesso a sua base de dados, não dá para dizer que seja uma 
hipótese absurda. Se ela tivesse sido turbinada com outras informações, as 
consequências seriam ainda mais graves. O que dizer, também, de órgãos de 
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investigação (como a Polícia Federal) criando perfis de “potenciais 
criminosos” a partir do cruzamento de dados sobre a saúde do indivíduo 
fornecidos pelo Ministério da Saúde, dados sobre escolaridade pelo Ministério 
da Educação e dados socioeconômicos pelos Ministérios das Cidades e do 
Desenvolvimento Social, por exemplo? Considerando o policiamento 
preditivo à base de big data que começa a ser implementado ao redor do 
mundo, não se pode descartar o seu uso aqui. A Polícia Federal já tem histórico 
de cruzar dados para otimizar o controle das alfândegas (IBID). 
 
 

Ademais a esses questionamentos, é possível identificar mais e mais diversos casos do 

uso inapropriado de bancos de dados públicos através de seus agentes. Com isso, tais 

indagações são convenientes e devem ser considerados no momento em que for otimizado 

políticas públicas. É necessário, de fato, que a regulamentação seja clara e explícita quanto à 

garantia do uso dos dados, informações e ferramentas tecnológicas, com ética de modo que não 

gere mal funcionamento bem como a vulnerabilidade tanto dos indivíduos quanto dos órgãos 

gestores. 

 

2.3 Princípio da Publicidade e as Consequentes Dificuldades em Administrar os Dados 

Pessoais e Sensíveis 

 

A relação entre proteção de dados pessoais e sensíveis pela Administração Pública e 

entre a interpretação do princípio é direta. Um dos Princípios os quais a Administração Pública 

tem que obedecer é o princípio da Publicidade. Este a obriga a dar publicidade de seus atos 

administrativos para, assim, possibilitar o controle de terceiros. Neste caso, porém, 

 

O governo transparente não é tão simples como parece à primeira vista. A 
possibilidade de reorganizar os dados por meio de processos novos e melhore, 
abrindo repositórios de dados governamentais para os cidadãos, de forma 
acessível, organizada e neutra, sem afetar a privacidade de informações ou 
exposição de dados sensíveis que podem prejudicar a função do Estado torna-
se uma tarefa titânica (SANDOVAL, 2015, p. 1-24). 

 

Isso quer dizer que, os dados que são disponibilizados, juntamente, com o grau de 

publicidade, uma vez que requer transparência, neste caso, estão relacionados ao nível de 

sensibilidade dessas determinadas informações. Ou seja, está aí uma das dificuldades. Como 

falar em publicidade dos atos administrativos, sem afetar a publicidade dos dados dos 

indivíduos, caso haja necessidade? Nesse sentido, entende-se que, havendo outros dispositivos 

para fornecer o acesso à informação ou o tratamento de dados, não haveria que se falar em 
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divulgação das informações pessoais sob a perspectiva de interesse público. Sônia Vieira, em 

seu Livro “Inviolabilidade da vida privada e da intimidade pelos meios eletrônicos”, defende 

ser 

Imperioso que o interesse público a sobrepujar o particular, em termos de vida 
privada, seja indispensável, ou seja, só se justifica o sacrifício, na exata 
medida da necessidade e se o interesse superior não puder se satisfeito por 
outra forma, seja ele de natureza pública ou privada (VIEIRA, 2002, p. 28).  

 

Agora, interessante observar que, por outro lado, dados que se intitulam, sem quaisquer 

questionamentos, pessoais, como nos casos de nomes e remunerações dos Servidores Públicos 

tem sua publicação autorizada. Mas, neste caso, por que isso acontece? Vejamos! O nome do 

indivíduo, neste caso, bem como seu domicílio profissional e a sua remuneração, não são 

considerados sensíveis, uma vez que se estendeu a transparência e publicidade como 

predominante, sendo somente considerados relevantes para serem preservados, de acordo com 

a Suprema Corte, o CPF, RG, endereço domiciliar, entre outros.  

Com tudo isso, é importante saber diagnosticar a norma em favor da Administração, 

sendo que, se interpretada erroneamente, pode ocasionar no aumento da judicialização de 

questões cotidianas do órgão público, uma vez que tem que obedecer tanto ao Princípio quanto 

a Lei, sendo respeitada cada uma em seu ordenamento.  

A LGPD, disponibiliza diversas exceções ao Poder Público, sendo difícil definir a 

aplicabilidade de conteúdos com dados sensíveis já que vão depender de qual contexto estarão 

inseridos. E é, justamente, neste ponto onde há a dificuldade em administrar o dado sensíveis e 

pessoais dos cidadãos. Como é algo novo, requer muito preparo e engajamento para 

interpretação desta norma.  

Portanto, é um desafio para a Administração Pública pôr em prática essa nova Lei, 

porém de muita importância, tanto na visão de avanços tecnológicos, buscando uma maior 

agilidade de informações, quanto na visão de aplicabilidade legal.  

 

 

3 ALGUNS MODELOS DE GESTÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS 

UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 Acesso aos Dados Pessoais e Sensíveis por meio de Ambientes Denominados Seguros 

para Fins de Pesquisas 
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Para garantir o exercício pleno da cidadania, bem como buscar o exercício dos Direitos 

Fundamentais com ações as quais proporcionem uma maior eficácia e efetividade, da melhor 

forma possível, o Poder Administrativo, do sistema Público, é o órgão principal para escolha 

de programas e do modelo que irá ser implementado para gestão de dados. Nesse contexto, 

veremos os principais dispositivos de funcionamento de fluxo dos dados e o modo como são 

fornecidos aos cidadãos.  

É importante entendermos que tanto a Publicidade quanto o Sigilo são uma regra. Já 

vimos anteriormente o quão pesado e complexo é para a Administração Pública em dosar esses 

dois mandamentos legais e enfrentar essa dicotomia sem causar prejuízos a si e aos indivíduos. 

Sendo assim, há outro ponto a ser observado: o fornecimento de dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis pela administração pública à terceiros para fins de pesquisa.  

Dessa forma, objetivando transparência no que tange a Lei de Acesso à Informação, 

bem como vislumbrando uma melhora nas políticas públicas, os órgãos da Administração 

Pública vêm tentando estimular a realização de pesquisas através da utilização de dados por 

elas coletados.  

Uma das formas vislumbradas pelas entidades para esse trabalho foi a 
disponibilização de dados, ainda que pessoais ou sensíveis, em ambientes 
denominados seguros. Em âmbito nacional, esse tipo de serviço tem sido 
prestado por poucas entidades e com níveis diferenciados de segurança e 
informação. Destaca-se tal iniciativa no Instituto Brasileiro de Geografia 
(IBGE), no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 
trata-se do acesso a bancos de dados específicos para cruzar informações não 
disponíveis em microdados públicos. (GONÇALVES, 2019, p. 40). 
 

Com isso, as informações abrangidas estariam relacionadas a informações de natureza 

socioeconômica; sobre a vida escolar; trabalho; programas sociais; informações sobre a renda; 

características demográficas e muito mais. Porém, tanto esses ambientes que são denominados 

seguros quanto a avaliação que é feita, posteriormente, a coleta destes dados, ou seja, aos 

resultados extraídos, podem conter sim, falhas quanto à segurança da informação. Logo, tudo 

que foi expressado no segundo parágrafo deste trabalho começa a fazer sentido e se encaixar. 

Mas, como são realizadas essa captura de dados para as pesquisas? 

 
a) o serviço de atendimento ao usuário é feto numa sala denominada segura, 
com protocolos de acesso e normas de segurança específicos que visam 
garantir a integridade e a confidencialidade dos dados disponibilizados; b)a 
sala ´localizada na sede de cada instituição e monitorada em tempo integral; 
c) o usuário não pode entrar com qualquer equipamento eletrônico, papel, 
caneta, etc, na sala segura; d)os comutadores são desabilitados para utilização 
de discos externos, não têm portas USB e nem conexão à internet; e) o acesso 
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ao banco de dados é de leitura, ou seja, o usuário não consegue efetuar 
gravações, alterações ou exclusões diretamente na base de dados hospedada 
no servidor; f) a assinatura de um termo de aceitação das condições de uso das 
salas e de um termo de compromisso de uso de informações por meio do qual 
o usuário se compromete a preservar a confidencialidade das informações é 
indispensável; g) o usuário, após a realização da pesquisa, não sai 
imediatamente com os resultados, devendo estes passar pela avaliação técnica 
do órgão para verificar se as informações sensíveis estão preservadas e se os 
cruzamentos não ferem alguma regra de sigilo (GONÇALVES, 2019, p.50).  

 

Estes são realizados dessa forma para garantir uma maior “segurança” possível, para 

que os resultados sejam concretos e para que não haja nenhuma falha. Porém, há um ponto não 

mencionado pelo autor acima. Nesses aspectos de modelos adotados por alguns órgãos, também 

existe pesquisas diretas realizadas através de aplicativos (seja ele qual for, e independente de 

sua finalidade) que são elaboradas perguntas ao baixar o respectivo aplicativo, e a partir daí 

alguns termos terão que ser aceitos para prosseguir com o funcionalismo do mesmo, gerando 

assim, cruzamento de dados, podendo, também serem vazados ou não.  

Sendo prontamente direta, segundo o Doutrinador, são utilizados meios através de 

microdados criptografados; bases íntegras e identificadas e Vínculos institucionais para 

captação de dados sigilosos em sala de pesquisas de interesse de determinadas instituições.  

3.2 Modelos De Gestão De Dados Pessoais E Sensíveis Utilizados Pela Administração 

Pública Bem Como Aplicativos Governamentais E Seu Uso Excessivo 

 

Antes de analisarmos os exemplos de Modelos de Gestão de dados, é necessário 

entendermos um Parâmetro. Levando em consideração o contexto da entrada em vigor da Lei 

Geral de Proteção de Dados é grande a necessidade que o Estado, como um todo, se adapte às 

novas regras, dando prioridade no investimento de transparência no tocante à Política de 

Privacidade e ao uso e gestão de dados coletados em seus aplicativos. Com isso, a doutrina 

entende que os principais modelos são: 

 - Modelo single window: padronização de informações, documentos e redução das 

redundâncias para o cidadão. 

Este é um exemplar de uma boa utilização da tecnologia em benefício da melhoria de 

qualidade dos serviços públicos e, gradativamente, da vida dos cidadãos e dos seus diretos 

fundamentais. São os avanços em termos dos sistemas de gestão dos diversos cadastros 

correspondentes aos documentos e quantitativo de identificação do indivíduo. Segundo 
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Coutinho Marcello, o objetivo é tornar os Serviços públicos menos complicados e 

embaralhados em uma rede complexa de interseções burocráticas.  

O objetivo deste “canal único”, assim traduzido ao português, é a substituição de 

documentos impressos para eletrônicos ao mesmo tempo em que, interligar sistemas dos 

diferentes órgãos os quais mediam em cada ato entre alfandegas entre si e com os particulares, 

com o intuito de obter o uso ativo e eficiente das tecnologias de informação e comunicação. 

Com isso, estas informações são disponibilizadas através de um único canal eletrônico. Este 

modelo objetiva desmistificar as diversas cordialidades existentes nas operações 

governamentais através de unificação em sistema informatizado que atenda a todos requisitos 

conforme a lei.  

- Data Lake: um único repositório capaz de possibilitar a análise de dados 

Este, trata-se de um típico exemplo de utilização de BIG DATA pelo Poder Público. 

Neste caso, o foco deve estar na finalidade e não, somente, no órgão que coletou os dados, além 

de conferir eficiência às ações do governo e identificando fraudes. Assim, não se perde, muito 

menos gasta tempo com a preparação e na estruturação de dados, este modelo já armazena 

quaisquer informações em seu estado bruto, além da redução em seu investimento, devendo 

serem geridos por profissionais responsáveis.  

- Aplicativos Governamentais: a coleta e o uso excessivo de dados. 

Como sabemos, o uso de aplicativo é frequente por qualquer pessoa em qualquer lugar. 

Dessa forma, assim como já vem ocorrendo cada vez mais no setor privado o setor público 

também tem buscado mecanismos para o desenvolvimento de aplicativos com o intuito de 

facilitar com que as informações cheguem até os cidadãos.  

 

De acordo com estudo, na esfera federal, foram analisados os aplicativos do 
Bolsa Família, Caixa Econômica Federal, Anatel Consumidor, FGTS, Meu 
INSS, SNE (Sistema de Notificação Eletrônica, do Denatran), Meu Imposto 
de Renda e CNH Digital. O estudo mostrou que informações como localização 
aproximada ou precisa dos usuários; permissão para conhecer todas as contas 
cadastradas pelo usuário no dispositivo (redes sociais, serviços online, etc.) e 
permissão de acesso à câmera ou ao sensor biométrico são coletados sem 
necessidade... são efetivamente utilizadas pelos apps para leitura de 
documentos e validação, entretanto, para os especialistas, representam riscos 
de segurança, pois permitem, também, a coleta de informações sensíveis. 
(GONÇALVES, 2019, p. 74). 
 

Com esse estudo realizado, nota-se que há uma necessidade que o Poder Público se 

adapte às novas regras de proteção de dados, dando prioridade ao investimento em transparência 
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referente a política de privacidade e ao uso de tratamento e coleta de dados provenientes de 

aplicativos governamentais.   

 

3.3 O Baixo Índice de Planejamento e a Ausência de Políticas de Segurança da Informação 

como Entraves na Gestão de Dados pela Administração Pública 

 

O TCU (Tribunal de Contas da União) considera o quesito Segurança de Informação 

como “uma das áreas com adoção mais baixa de boas práticas.  

 

34% das instituições não possuíam uma política de segurança da informação, 
com definições de responsabilidades e eventuais sanções. Apenas 17% 
classificavam suas informações, expondo a instituição a risco de divulgar ou 
expor documentos indevidamente, já que de acordo com a Lei de Acesso à 
Informação, a publicidade é a regra; o sigilo, a exceção. E, em relação a gestão 
de riscos, apenas 9% possuíam processos de gestão nessa área 
(GONÇALVES, 2019, p. 89). 

 

Isso quer dizer, nada mais, nada menos que a maioria das instituições não põe em prática 

nem tomaram conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de dados, o que se torna preocupante. 

Justamente, por ser uma Lei nova e que exige uma demanda de qualificação e conhecimento o 

índice de planejamento para implantação de proteção de informações coletadas, seja ela qual 

for e de onde for, é muito baixa, bem como o interesse é bem pouco. Fazendo um comparativo 

com a RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), regimento Europeu que serviu de 

modelo para a lei brasileira, tem sido estudada e posta em prática, desde o ano de 2015, onde 

neste ano, já se falava em proteção de dados, enquanto aqui no Brasil, o termo ainda é incomum, 

ou seja, um tanto desconhecido.  

Nesse sentido, além da segurança de informação, outra característica que é evidente em 

relação ao princípio da eficiência, é que ele está, totalmente, associado à capacidade e qualidade 

técnica e especializada das equipes de Tecnologia de Informação. O aumento gradativo de 

dados e informações a serem trabalhados necessitam de métodos eficientes para sua 

interpretação e resposta adequada, ou seja, saber coletar, armazenar, analisar dados para gerar 

valor e melhorar as políticas públicas, com agilidade e transparência, obedecendo, dessa forma, 

aos parâmetros legais.  

Outro ponto importante é a falta de políticas de privacidade no decorrer da obtenção das 

informações, principalmente por meio de aplicativos, deixando dúvidas não só para quem 
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coleta, mas também quem as fornece. Dessa forma, nesses quesitos, o setor público ainda 

precisa muito melhorar. 

 

4 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS COMO DIREITO DA 

PERSONALIDADE  

 

4.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a Necessidade de Respeito à Finalidade 

e o Direito à Privacidade e à Proteção de Dados Pessoais 

 

O desafio normativo no período digital na sociedade do conhecimento ultrapassa 

diversos pontos éticos e marcantes para as políticas públicas. De um lado, deve ser capaz de 

encorajar a implantação de mecanismos de proteção dos dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis como direitos da personalidade e de ser aplicada para nações futuras. De outro, deve 

buscar garantir o crescimento da economia e das políticas públicas, de uma forma que não seja 

muito reduzido e que cubra as possibilidades de inovação dentro do poder público ou, genérica 

e principiológica de modo que não cause danos e continue litigando a judicialização das 

diversas questões.  

Vale ressaltar que a LAI (Lei de acesso à informação) foi promulgada sem a existência 

de nenhuma norma, ocasionando, dessa forma, uma falta de equilíbrio, capaz de fornecer 

soluções cabíveis para os assuntos que envolvam transparência e privacidade.   

 
Eu acredito que este era um passo indisponível ante a marcante ausência de 
uma legislação sobre proteção de dados e que a implementação da LAI neste 
particular teve como consequência um notável aumento de consciência a 
respeito da necessidade de proteção do cidadão, seja para a maior 
harmonização e clareza quanto às práticas de transparência que envolvam 
informações pessoais (DONEDA, 2018, s/pag.).  
 

Assim, pode-se dizer que a nova lei brasileira, considerou a proteção de dados como um 

dos paradigmas da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, é considerado o direito à 

personalidade como projeção da dignidade humana, assim como, a proteção de dados uma 

espécie do direito à personalidade. Dessa forma, materiais com consentimento informado e 

legítimo interesse, além do princípio da finalidade, um exemplo, são guias utilizados para 

resguardar a autonomia da vontade e o controle, pelos indivíduos, do uso dos dados e 

informações a seu respeito.  

Com tudo isso, podemos entender que o Brasil acabou escolhendo o padrão europeu, 

apesar de tarde aplicabilidade, entendendo a proteção de dados como um direito à 
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personalidade, unido ao princípio da dignidade da pessoa humana, formando, dessa forma, o 

Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, resultando, então, na edição 

e elaboração da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, disciplinando as informações pessoais 

em meio eletrônico e físico. 

 

4.2 O Reconhecimento de que Dados Importam à Privacidade Individual e os Limites que 

essa Relação Impõe a Utilização de Aplicativos pela Administração Pública 

 

Assim como a RGPD, a LGPD defende dados pessoais e sensíveis, proibindo, como 

regra geral, tratamento e compartilhamento destes, conforme está expresso no Art. 11. Logo, 

há algumas suposições de incidência acabam por permitir seu uso, como no caso de o titular 

tornar esses dados, públicos, a partir do momento que dá seu “aceite” de forma explicita, em 

alguns termos, ou como também, para o cumprimento de obrigação legal e ter acesso a 

diferentes sistemas, bem como algumas informações como já foi abordado no início deste 

trabalho.  

 
Informações em termos de privacy, constitutivas da integridade moral da 
pessoa; [...] dados que a pessoa guarda para si e que dão consistência à sua 
pessoalidade- dados de foro íntimo, expressões de autoestima, avaliações 
personalíssimas com respeito a outros, pudores, enfim dados que, quando 
constantes de processos comunicativos, exigem do receptor extrema lealdade 
e alta confiança, e que, s devassados, desnudariam a personalidade, 
quebrariam a consistência psíquica, destruindo a integridade moral do sujeito; 
[dados que} envolvam relações de convivência privada; dados que envolvam 
avaliações (negativas) do comportamento que, publicadas, podem ferir o bom 
nome do sujeito, isto é, o modo como l supõe e deseja ser visto pelos outros; 
dados que alguém fornece a alguém e não deseja ver explorados 
(comercialmente, por exemplo) por terceiros (FERRAZ, 1993, P. 448-449).   

 

Com isso, podemos entender a importância da privacidade nesse contexto, uma vez que 

está com a máquina jurídica a pronto serviço, serve para garantir aos cidadãos espaços de 

autonomia indispensáveis ao crescimento humano individual. Sem esses espaços de autônoma, 

corre o risco de anulação do indivíduo e seus direitos que propenderá ao cerceamento, de 

personalidades e liberdades.  

Partindo dessa leitura, desde o início até agora, é necessário reconhecer os limites que a 

intimidade e a privacidade do cidadão colocam à atividade fiscalizadora do Estado, valendo 

também para dados armazenados e físicos. Assim, dessa forma, quando o conteúdo dessas 

informações, eventualmente, contenha informações que se diz respeito à intimidade de um 
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indivíduo, elas devem merecer o máximo grau elevado de proteção contra sindicância 

investigativas e vazamentos.  

 

4.3 A Responsabilização do Estado pela Divulgação Indevida de Dados e as Dificuldades 

Inerentes ao Arbitramento do Valor do Dano 

 

A quebra de sigilo, o mau uso, bem como os incidentes de segurança com dados pessoais 

podem gerar erro ou injustiças aos seus proprietários.  Qualquer um desses atos pode ofender a 

um ou mais diretos da personalidade e, como consequência, pode predispor a responsabilização 

por danos patrimoniais e morais. Sendo assim, O Código Civil, no art. 12, prescreve: “pode-se 

exigir que cesse a ameaça, ou lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 

prejuízo de outras sanções previstas em lei.” 

 

No caso brasileiro, assim como na norma europeia, a autoridade nacional de 
dados pode aplicar sanções administrativas aos agentes de tratamento de 
dados, porém, o valor da multa é inferior ao estipulado na norma europeia: até 
2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no 
último exercício ou até R$ 50 milhões de reais por infração (art. 52 a 54 da 
LGPD- GONÇALVES, 2019, p.128). 

 

Os artigos 31 e 32 da LGPD são dispositivos específicos para tratar da responsabilidade 

dos entes públicos quando houver alguma infração à norma. Estes artigos concedem à 

autoridade nacional a responsabilidade de enviar informativos com medidas suscetíveis para 

suspender a violação no tratamento de dados. Ademais, a possibilidade de requisitar a 

publicação de relatórios de impacto e manifestar a adoção de padrões e de boas práticas para 

tratamento dos dados.  Para dar complementação, o parágrafo único do artigo 38 dispõe que 

esses relatórios devem constar “no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a 

metodologia utilizada para coleta e para a garantia de segurança das informações e a análise do 

controlador com relação, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados”.  

Em se tratando de matéria de dados pessoais, a responsabilidade civil é principal para o 

equilíbrio das relações dessa natureza, sobretudo quando envolve meios tecnológicos. Por 

exemplo, uma simples pesquisa por um tema específico na Internet poderá bem rápido retornar 

uma enorme base de dados. Além disso, essa pesquisa, ou um simples clique em um site, poderá 

iniciar ou alimentar um infinito perfil sobre as preferências e interesses daquele usuário, 

codificando algoritmos e outras tecnologias pré-estabelecidas a respeito do comportamento do 

usuário. 
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Evidentemente, é importante e essencial o estabelecimento da responsabilidade civil ao 

redor do tema, quando a atividade resultar em danos aos titulares dos dados. Portanto, artigo 42 

da Lei Geral de Proteção de Dados também prevê a responsabilidade dos envolvidos nas 

operações de gestão de dados pessoais, tanto do controlador como do operador, deixando clara 

a possibilidade de reparação dos danos patrimonial, moral, individual ou coletivo, sempre que 

esses decorram de violação à legislação de proteção de dados pessoais.  

 

O inciso I, do § 1º, estabelece hipóteses de responsabilização solidária do 
operador, especialmente quando descumpre a Lei, ou age em desacordo com 
as ordens do controlador, o que traz um importante ponto de alerta, de que o 
operador, efetivamente, deve ser conhecedor das normas relacionadas à 
proteção de dados pessoais, mesmo que sua função esteja adstrita às ordens e 
instruções do controlador. Vale frisar que o inciso II do § 1º do artigo 42 prevê, 
ainda, a responsabilização solidária entre controladores, o que é muito 
positivo, na medida em que o tratamento de dados pessoais, frequentemente, 
envolve mais de um agente, e não se poderia, de fato, impor ao titular dos 
dados o ônus de descobrir, dentro de uma cadeia econômica, quem deu causa 
ao dano sofrido (BORELL, GUTIERREZ , CÉSAR, ‘ET ALI’, 2020).  

 

Outro artigo, neste contexto, que é importante que se destaque é o 44 da LGPD. 

Conforme este, a gestão de dados pessoais e pessoais sensíveis serão considerados irregular 

quando a legislação não for observada ou quando não houver a segurança esperada pelo titula, 

o que pode abranger o modo, o resultado e os riscos esperados e as técnicas de tratamentos 

disponíveis à época.  

Desse modo, é notório que o arbitramento de indenização por dano, no tocante ao direito 

da personalidade no Poder Judiciário é uma problemática e discutível. Já as aplicações de 

sanções abordadas na LGPD devem reduzir a judicialização dos conflitos, observados alguns 

critérios tais como: a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a 

boa-fé do infrator e o grau do dano; assim como a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, 

a sua cooperação e condição econômica, a reincidência da infração a adoção reiterada e 

demonstrada de mecanismos e procedimentos capazes de minimizar o dano (art. 52, §1°, 

LGPD).   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, de forma alguma, exauriu todos os debates que envolvam a 

temática. Buscou-se apresentar da melhor forma possível, um dos assuntos mais delicados da 

atualidade. Nesse sentido, o direito tem função fundamental na validação dessa temática, 
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devendo agir, obrigatoriamente, como porta-voz de requisições e nas composições 

institucionais, por exemplo. Se tratando da política pública de proteção de dados pessoais e 

sensíveis, percebe-se que a problemática já era perceptível há muito tempo, no entanto, foi 

apenas em 2015, em razão do mau uso e do escape de dados de autoridades governamentais e 

da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de dados da União Europeia, a qual 

exige parâmetros mínimos equivalentes de proteção de dados entre os países, que foi pautado 

na agenda do governo brasileiro. 

Verificou-se que no caso o setor público, objeto do presente estudo e maior possuidor 

de dados e informações dos cidadãos, o compartilhamento, bem como o cruzamento de dados, 

se usados com atenção e respeito à privacidade, à ética, garantindo a segurança destes, podem 

contribuir de forma particular as políticas públicas e melhorar o exercício da cidadania, 

buscando solidar os direitos fundamentais e evitando a discriminação. No entanto, faz-se 

necessário que os órgãos governamentais precisam se adequar para atender às novas regras. 

 Contudo, também é possível verificar algumas complicações devido a algumas 

interpretações diversas, por muitas vezes erradas precipitadas, fornecidas pelos gestores 

públicos às normas de conteúdos aberto. Também, ações precipitadas pela administração 

pública, apesar de algumas vezes bem-intencionadas, que vislumbram atender ao princípio da 

transparência e da publicidade, possibilitando também, ferir o direito à personalidade, uma vez 

que podem permitir o acesso a terceiros ou tonar públicos dados pessoais em sensíveis, apenas 

pelo cruzamento entre diversas bases de dados.  

Essas complicações, estão presente no caso específico do acesso a dados 

disponibilizados pela administração pública para fins de pesquisa, conforme vimos o decorrer 

deste estudo, como por exemplo o IBGE, Inep e Ipea. Essas instituições possuem regras e níveis 

distintos de segurança da informação, o que na maioria dos casos, pode ocasionar falhas, assim 

como divulgação indevida e, gradativamente, necessidade de se responsabilizar os gestores pelo 

mau e indevido uso dos dados.  

 Importante ressaltar, também, as boas iniciativas da Administração em adquirir 

iniciativas como o modelo de janelas únicas, o uso de repositório de dados e o desenvolvimento 

de aplicativos para o cruzamento e gestão de dados, ao mesmo tempo em que é questionável a 

falta de informações dessas situações aos titulares e restante da população. No entanto, acredita-

se que com a entrada em vigor da LGPD alguns dessas barreiras serão sanadas, uma vez que 

para o poder público, diferentemente do regime europeu, a norma dispõe diversas exceções, 
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entre elas, a exigência da anuência para a gestão e compartilhamento de informações 

necessários para a otimização de políticas públicas. 

Destarte, o presente estudo visou comprovar, que de fato o amparo aos direitos pessoais 

no Brasil, se tratando de grandes bases gerenciadas pelo governo ainda são deficientes e não é 

uma preocupação. Nesse cenário, a transparência passa a ser o principal método de controle dos 

dados pelos indivíduos e o principal desafio para a administração pública para garantir a 

confiança e credibilidade de suas ações frente aos cidadãos.  

Visto tudo isso, sugere-se, a observação das ações preparatórias pelo poder público, a 

investigação da efetividade quanto a sua aplicação, bem como merece ser um plano de 

acompanhamento a atuação jurídica para verificar as possibilidades de mudanças de 

compreensão da norma e por fim, que seja feito estudo detalhado, com intuito de verificar as 

melhores práticas no que se refere a proteção de dados pessoais e sensíveis, buscando, dessa 

forma, o aprimoramento a cada dia e, gradativamente, o aperfeiçoamento de profissionais da 

área.  
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