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RESUMO: No presente trabalho, busca-se compreender quais os principais fatores 
a serem levados em conta na aplicação do sistema de proteção de dados pessoais às 
atividades da Administração Pública. Nesse sentido, a partir da análise da legislação, 
doutrina, jurisprudência e com base nos desenvolvimentos da Advocacia-Geral do 
Estado de Minas Gerais, indicamos a existência de um regime jurídico específico da 
proteção de dados no setor público e sistematizamos seus traços fundamentais.
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1. INTRODUÇÃO

A proteção de dados pessoais tornou-se matéria de importância cres-
cente na literatura jurídica contemporânea e tem sido objeto de prece-
dentes jurisprudenciais paradigmáticos.

Nesse cenário, reflexões múltiplas buscam acalentar o cenário de 
dúvidas e incertezas que permeiam a implementação das medidas ne-
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cessárias à proteção da autonomia informacional. Se esse retrato capta 
a realidade tanto do setor público quanto do privado, também é certo 
que cada um deles encontra desafios e possibilidades específicas no 
uso de dados pessoais e que o ordenamento jurídico estipula normas 
específicas para cada um deles.

Portanto, é pertinente questionar quais as especificidades do regime de 
proteção de dados pessoais na Administração Pública. Considerando a 
incidência de princípios constitucionais próprios, a positivação de nor-
mas específicas para esse setor na Lei Geral de Proteção de Dados, que 
têm como pano de fundo a posição peculiar do Estado na sua relação 
com os cidadãos e os fins que deve cumprir, não é exagero falar-se em 
um regime jurídico próprio, distinto do aplicável ao setor privado, ain-
da que os elementos fundamentais da legislação sejam aplicáveis a am-
bos os setores. Partindo dessa constatação, o presente trabalho investiga 
quais as principais questões decorrentes do regime nacional de proteção 
de dados pessoais que permitem construir tal noção de um regime jurí-
dico específico para a Administração Pública.

A literatura sobre a proteção de dados pessoais é crescente e, mesmo 
em relação à sua aplicação no setor público, já é encontrada literatura 
importante no cenário nacional3. Não obstante, trata-se de um campo 
ainda em desenvolvimento, considerando o caráter inaugural da LGPD 
e a recente entrada em vigor de parte da norma, atinente às sanções; a 
existência de precedentes jurisprudenciais relevantes e, ainda, o con-
texto da Administração Pública brasileira, que, em geral, dá passos 
iniciais na implementação desse regime.

Com isso em vista, o artigo pretende sistematizar algumas das prin-
cipais questões atinentes à proteção de dados no setor público e con-
tribuir, ainda, com as conclusões apresentadas pela Advocacia-Geral 
do Estado de Minas Gerais, principalmente por meio da edição de pa-
receres e notas jurídicas da sua Consultoria Jurídica, mas também nas 
demais atividades relacionadas com a implementação de um sistema 
de proteção de dados pessoais no órgão e na Administração mineira.

Nesse sentido, serão abordados tópicos específicos que permitem 
caracterizar o regime próprio de proteção de dados no setor público, 

3 Podem-se destacar os textos de Miriam Wimmer (WIMMER, 2019 e 2021), atual 
diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; MULLHOLLAND, MATERA, 
2020; e, por fim, o e-book produzido pelo TCERS e pela Prefeitura de Porto Alegra 
(CRAVO; CUNDA; RAMOS, 2021).
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partindo de problemas mais amplos, a saber, os princípios incidentes 
nesse regime (2.1), até o enfrentamento de questões mais específicas, 
quais sejam, o âmbito de incidência material e subjetivo das normas da 
LGPD relacionadas à Administração (2.2), as hipóteses de tratamento 
de dados pessoais previstas na legislação (2.3), a convivência do sis-
tema de proteção de dados com as normas de transparência e acesso à 
informação, sobretudo com a Lei de Acesso à Informação – LAI (2.4) 
e as possibilidades e cautelas na transferência e compartilhamento de 
dados custodiados pela Administração (2.5).

Note-se que o presente artigo não pretende realizar uma análise absolu-
tamente abrangente de todos os pontos de interesse na temática. Há uma 
série de temas específicos, aplicações setoriais e questões operacionais 
pertinentes, relacionados a campos de políticas públicas ou ferramentas 
singulares à disposição da Administração, tais como o uso de decisões 
automatizadas pela Administração, utilização na segurança pública, na 
saúde ou, ainda, o uso urbanístico direcionado pelo conceito de cidade 
inteligente4. Ao contrário, voltamo-nos para questões de ordem mais bási-
ca e fundamental e que já foram objeto de análise no âmbito da AGE-MG.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O direito fundamental à proteção de dados pessoais consagra posições 
jurídicas cada vez mais importantes nas dinâmicas sociais mediadas, pro-
gressivamente, por sofisticadas ferramentas tecnológicas. Erigido com 
referência à privacidade, que, por sua vez, encontra fundamento moral, 
para uma corrente, na liberdade, e, para outra, na dignidade humana, sen-
do elemento necessário para o pleno desenvolvimento e autoafirmação 
de cada cidadão5, fato é que se multiplicam as demandas relacionadas à 
proteção de dados pessoais e a necessidade de uma resposta efetiva do or-
denamento jurídico e das entidades responsáveis por sua implementação.

4 Todos os temas são abordados nos textos reunidos em CRAVO; CUNDA; 
RAMOS, 2021

5 Tal panorama dos fundamentos da privacidade, com vistas à construção dogmá-
tica do direito à proteção de dados pessoais pode ser encontrada em RODRIGUEZ, 
2021, p. 32-41. DRESCH e STEIN (2021) apresentam uma abordagem relativamente 
distinta na literatura, embora passível de maiores aprofundamentos, adotando como 
referencial teórica para a fundamentação de um direito à proteção de dados a abor-
dagem das capabilidades, de Amartya Sen e Martha Nussbaum
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Nesse cenário, uma evolução importante foi o reconhecimento, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), do caráter autônomo do direito fun-
damental à proteção de dados pessoais, autonomia que já vinha sendo 
reconhecida pela doutrina.6 Tal reconhecimento jurisprudencial ocor-
reu no julgamento que referendou a medida cautelar concedida nas 
ADIs nº 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393 para suspender a eficácia da 
Medida Provisória (MP) nº 954/2020, que dispunha sobre o comparti-
lhamento de dados de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel 
de milhões de brasileiros com o IBGE.

No julgamento, o voto da Relatora, Ministra Rosa Weber, invocou de-
cisão de 1983 do Tribunal Constitucional Federal Alemão que apontou 
inconstitucionalidade na Lei do Censo local, que, para fins estatísticos, 
determinava a coleta de dados pessoais dos cidadãos para otimização de 
políticas, e permitia seu livre compartilhamento com outros órgãos da 
administração pública para fins de planejamento urbano. Julgou-se que 
tal regulamento não apresentava as salvaguardas necessárias para mitigar 
os riscos das atividades de tratamento de dados e a Corte Constitucional 
deu origem à consolidação do direito à autodeterminação informativa 
ao firmar que não existem mais dados insignificantes no contexto do 
processamento de dados. Pelo simples fato de estarem atrelados a um 
indivíduo, dados pessoais podem ser utilizados de modo a prejudicar 
seu titular e, portanto, devem ser objeto de proteção.

Nesse entendimento, as informações referentes ao nome, número de 
telefone e endereço dos consumidores, a serem compartilhadas pelas 
empresas de telefonia com o IBGE, conforme determinação da MP n˚ 
954/2020, configuram dados pessoais ao se relacionarem à identifica-
ção da pessoa natural e, portanto, integram o âmbito de proteção das 
cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 
5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade 
(art. 5º, X e XII). Nas palavras da Relatora, “sua manipulação e trata-
mento, desse modo, hão de observar, sob pena de lesão a esses direitos, 
os limites delineados pela proteção constitucional.”.

A Relatora ainda chamou atenção para o aumento dos riscos do tra-
tamento de dados proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico ao 

6 Para uma análise do julgado e da construção jurisprudencial do direito funda-
mento à proteção de dados pessoais, inclusive do âmbito de proteção e das conse-
quências do reconhecimento do direito, conformado a partir da noção de autodeter-
minação informativa, ver MENDES; RODRIGUES JR.; FONSECA, 2021.
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mencionar as antigas listas telefônicas impressas que continham nomes, 
telefones e endereços dos assinantes residenciais e comerciais dos servi-
ços de telefonia em determinado local, ressaltando que os efeitos de tal 
compartilhamento eram ínfimos se comparados ao potencial das atuais 
tecnologias, que permitem que sejam traçados perfis extremamente de-
talhados a partir do processamento, cruzamento e filtragem de dados.

Foi com base nessa lógica que o Senado aprovou, no dia 20 de outu-
bro de 2021, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 17/2019, que 
altera o texto constitucional para incluir a proteção de dados pessoais no 
rol de direitos fundamentais, reafirmando a importância deste direito an-
teriormente já reconhecido como fundamental pelo STF na ADI n˚ 6.387.

A melhor compreensão desse direito fundamental, porém, deve levar 
em conta não apenas sua dimensão subjetiva, que protege cada indi-
víduo contra os riscos advindos da coleta, processamento, utilização e 
circulação de seus dados. Ao contrário, deve ser considerada também 
sua dimensão objetiva, que preceitua a manutenção de um ambiente 
social de proteção aos dados pessoais. Essa dimensão objetiva impõe ao 
Poder Público o dever de agir positivamente para que tal “ecossistema” 
favorável ao desenvolvimento da personalidade e à proteção da autono-
mia seja implementado e mantido, o que reclama a atuação do legislador 
e a implementação de políticas públicas (MENDES, 2014, p. 176-177).

É nesse contexto que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
- LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), marco norma-
tivo de caráter inaugural e cuja compreensão e implementação ainda são 
matérias da ordem do dia. Em análise mais ampla, o sistema instituído 
pela LGPD pode ser visualizado como um modelo de aplicação em três 
níveis: (a) condições de legitimidade para que se inicie uma operação de 
tratamento de dados; (b) procedimentos de observância obrigatória para 
a realização de tais operações (direitos dos titulares e obrigações dos 
agentes de tratamento); (c) e, por fim, respostas aos casos de violação de 
direitos e procedimentos previstos na lei (MENDES, 2019, p. 47).

Tal sistema aplica-se tanto ao setor privado quanto ao setor público 
(art. 1º). Não obstante, atento às diferenças entre as atividades dos 
dois setores e às demandas normativas que sobre eles incidem, o legis-
lador concebeu normas específicas para cada um deles - apesar de não 
constarem da redação original do Projeto de Lei (PL) 4.060/2012, que 
viria a se tornar a LGPD, foram introduzidas na tramitação legislativa, 
em 2016. Somadas aos princípios constitucionais e demais normas ati-
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nentes à Administração Pública, permitindo que se fale em um regi-
me jurídico específico da tutela de dados pessoais na Administração. 
Antes de delineá-lo, porém, é pertinente compreender os fundamentos 
para as suas especificidades.

2.1. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A utilização de dados pessoais não é apenas mais uma ferramen-
ta ao alcance da Administração Pública para a realização de políticas 
públicas e demais atividades que desempenha. Mais que isso, trata-se 
de elemento estratégico e, por vezes, essencial para as tarefas a serem 
desempenhadas, motivo pelo qual Miriam Wimmer afirma que “[c]
onhecer seus cidadãos é, para o Estado, pré-requisito para o desempe-
nho de suas finalidades públicas” (WIMMER, 2019, p. 127).

O atual estágio de desenvolvimento de tecnologias de informação 
e a sua utilização pela Administração consiste em um novo cenário, 
qualitativamente distinto de tudo o que o precedeu. Nesse sentido, 
em geral, a literatura parte do diagnóstico de Manuel Castells (2020), 
ainda do final do séc. XX, mas certamente de extrema atualidade, acer-
ca do papel das tecnologias de informação e da integração global em 
redes de instrumentalidade que elas promovem.7 Em outro giro, é im-
portante reconhecer que o uso de dados pessoais não é novidade na 
Administração. Ao contrário, como indica Miriam Wimmer, é consti-
tutivo da própria atividade administrativa moderna e, se, por um lado, 
a expansão dessa atividade pode ser compreendida a partir das cate-
gorias de vigilância e controle, também deve ser compreendida sob a 
ótica da viabilização da cidadania:

(…) ao mesmo tempo que o tratamento de dados pessoais pelo Estado é 
pré-requisito para o exercício da cidadania, a expansão da quantidade e da 
variedade de dados pessoais custodiados pelo Estado suscita riscos de vio-
lações de direitos. Dito de outro modo, a visibilidade do Estado sobre seus 
cidadãos permite ampliar a sua capacidade de intervenção, tenha ela por 
objetivo atingir finalidade[s] sociais justas (e.g., viabilizar a distribuição de 
benefícios sociais) ou nefastas. (WIMMER, 2021, p. 273)

Ademais, é inegável que a utilização e compartilhamento de dados 
pessoais pode levar a soluções responsivas ao princípio da eficiência, 
positivado no art. 37 da Constituição da República. Todos esses valores 

7 Vide, por exemplo, DRESCH; STEIN, 2021, p. 1; RODRIGUEZ, 2021, apresenta um 
panorama mais amplo, embora também recorra ao autor espanhol (p. 19).



Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021 | 39

têm sido reconhecidos pela jurisprudência, como se nota no julgamen-
to da medida cautelar na ADPF nº 695 pelo Min. Rel. Gilmar Mendes:

É assente na literatura estrangeira o reconhecimento de que países com-
prometidos com uma agenda de um governo digital podem aprimorar os 
resultados de gestão utilizando novas tecnologias de forma responsiva, 
protetiva e transparente. Nesse aspecto, o tratamento de dados torna-se 
importantíssima ferramenta para o desenho, implementação e monitora-
mento de políticas e de serviços públicos essenciais. (ADPF nº 695, voto 
Min. Gilmar Mendes, fl. 25)

Nesse sentido, ressalta-se que, desde 2000, o Governo Federal, por 
meio do Programa de Governo Eletrônico, busca aprimorar a pres-
tação de serviços públicos por meio da integração de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC). Em 2016, com a publicação da 
Estratégia de Governança Digital (EGD), instaurou-se um paradigma 
inovador na gestão pública, sinalizando um esforço ainda mais vigoro-
so e colaborativo para a realização da melhoria da qualidade do serviço 
público por meio de serviços digitais. Miriam Wimmer destaca o im-
portante papel da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) diante da temática do governo digital, tornando 
clara a “evolução na compreensão do papel da tecnologia no âmbito 
do governo de um governo meramente “eletrônico” para um gover-
no verdadeiramente digital, ancorado no conceito de valor público.” 
(WIMMER, 2019, p.127).

Nessa contenda, salienta-se a existência de estudos que demonstram 
“como a adoção de governo eletrônico, que invariavelmente envolve o 
tratamento de dados, pode colaborar para a melhoria na prestação de 
serviços públicos, como Margetts; Dunleavy (2002) e Heller (2017)” 
(ADAMI; LANGENEGGER, 2019, p. 124).

É certo que o Estado não ostenta mais a posição distinta que outrora 
ocupava nos diagnósticos sobre a vigilância e o controle na sociedade, 
afinal, a “cultura da vigilância” encontra-se sobremaneira diluída 
em práticas cotidianas e os grandes mantenedores e processadores 
de dados são, muitas vezes, entes privados, que contam com o 
abastecimento constante de seus datasets por nós, os próprios titulares 
de dados (BEIGUEILMAN, 2021, 2. Dadosfera). Apesar disso, não são 
menos dignos de atenção os usos que as entidades públicas fazem dos 
dados dos cidadãos, especialmente quando se considera (i) a assime-
tria de poder entre controladores públicos e particulares; (ii) a assime-
tria informacional entre os mesmos, considerando o volume de dados 
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que o Estado trata a respeito do cidadão e (iii) a necessidade de fruição 
de serviços públicos, que faz com que fornecer dados ao Estado não 
seja uma faculdade do titular, e sim uma obrigação - como é o caso 
do recolhimento de impostos e do usufruto de serviços públicos de 
saneamento básico - de modo que, conforme destaca Miriam Wimmer:

No setor público, o tratamento de dados pessoais não se inicia, em geral, a 
partir de uma decisão voluntária do titular, mas como decorrência das exi-
gências do próprio pacto social: conhecer seus cidadãos é, para o Estado, 
pré-requisito para o próprio desempenho de suas finalidades públicas. 
(WIMMER, 2019, p. 127)

Ademais, é relevante levar em conta (iv) o maior risco de discrimi-
nação que o tratamento de dados no setor público implica, quando 
comparado com a esfera privada, podendo provocar exclusão e pre-
juízos mais graves ao titular e (v) a possibilidade de sanções por não 
fornecer dados ao poder público, como pode se aplicar, por exemplo 
ao caso da sonegação dos dados do imposto de renda, o que caracte-
riza situação com lógica contrária a do tratamento de dados no setor 
privado, em que o titular só fornece os dados se quiser e ainda pode 
solicitar sua eliminação.

Acima de tudo, a avaliação da conformação dessas práticas ao regime 
constitucional é fator da sua legitimidade. A compreensão do papel da 
Administração e sua legitimidade deve acompanhar as mudanças so-
ciais e os avanços da tecnologia, possibilitando, enfim, uma utilização 
legítima dessas ferramentas.

A conjugação das potencialidades que o uso de dados pessoais sem-
pre concedeu à Administração e que agora alcança novos patamares 
com o direito fundamental à autonomia informacional, em todas 
as suas facetas expostas acima, é o que configura o núcleo valorati-
vo daquilo que designamos como regime de proteção de dados na 
Administração Pública.

2.2. DA NECESSIDADE DE UMA CULTURA DE PROTEÇÃO DE DADOS

Antes de passar aos contornos desse regime jurídico e ao ensejo de 
destacar, desde já, as expectativas e resultados que vêm sendo alcança-
dos pela Advocacia Pública no cumprimento do seu papel fundamen-
tal de representação e consultoria jurídicas, é importante ressaltar que 
a implementação de um sistema de proteção de dados pessoais que 
atenda às expectativas descritas acima depende não só de estruturas 
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institucionais, densificação normativa, atuação em casos concretos e, 
ainda, da adoção das boas práticas e medidas de governança previstas 
na legislação. Depende também do cultivo de uma verdadeira cultura 
de proteção de dados, uma cultura de integridade.

Nesse sentido, é parte dos desafios da implementação do regime 
inaugurado pela LGPD no setor público a conscientização de cada 
membro e servidor dos órgãos e entidades, sobretudo considerando a 
multiplicidade de processos que se utilizam de dados pessoais realiza-
dos no setor público. Nessa conjuntura, além da realização de diagnós-
ticos e treinamentos, a atuação da Advocacia Pública revela-se impor-
tante, não apenas sua atuação consultiva concretizada em pareceres e 
notas jurídicas, mas também em seu papel mais amplo de orientação.

É nesse intuito que a Advocacia-Geral do Estado publicou o Manual 
de Aplicação na Administração Pública (2021) – contexto do qual se 
originou também o presente texto – e que o Grupo de Trabalho sobre 
LGPD no âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais, que conta 
com participantes de diversos órgãos e entidades do Estado, publi-
cou a Cartilha LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com 
conteúdo claro e acessível ao público amplo. Além disso, oportuno 
citar também, a título meramente exemplificativo, as iniciativas da 
Procuradoria-Geral do Estado do Pará (2021), do Governo Federal 
(2021) e, por fim, da própria Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) (2021), no exercício das suas atribuições legais previs-
tas no art. 55-J da LGPD.

3. O REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Como já antecipado, o uso de dados pessoais pela Administração 
Pública tem, por um lado, um fator de legitimidade distinto daquele de 
agentes privados, considerando a finalidade última de persecução do 
interesse público. Por outro lado, a mesma sistemática faz recair sobre 
a Administração uma responsabilidade diferenciada, não apenas pelo 
impacto amplo que eventuais falhas no trato de dados pessoais podem 
gerar, mas também pelos princípios constitucionais e morais aos quais 
os entes públicos devem ser responsivos.8

8 Wimmer resume essa tensão da seguinte maneira: Se a motivação e a legitimi-
dade do governo ao tartar dados pessoais devem necessariamente ser compreendi-
das como distintas daquela dos agentes privados, sua responsabilidade é, também, 
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Essa tensão é a chave de leitura para a compreensão dos contornos 
do regime jurídico de proteção de dados pessoais no setor público e 
interpretação das normas vigentes direcionadas à Administração.

Não é de se ignorar a tendência global de aplicação simétrica das 
normas de proteção de dados aos agentes privados e públicos, como 
identificado por Wimmer (2019, p. 128). Não é por outro motivo que 
a LGPD se aplica a pessoas naturais e jurídicas de direito público e 
privado (art. 1º). Todavia, como reconhece a autora, isso não significa 
que as regras positivadas incidam de forma idêntica nos dois âmbi-
tos. Ainda, o sistema prevê a exclusão de certas atividades do regime 
da LGPD e regras expressamente voltadas para cada setor, como se vê 
na próprio Lei, assim como no sistema europeu, na medida em que 
o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (General Data 
Protection Regulation - GDPR) exclui do seu âmbito de aplicação ativi-
dades relacionadas à persecução criminal.

Com isso em mente, serão expostos neste tópico elementos básicos 
desse regime. Sem a ambição de realizar uma descrição completa, tra-
taremos daqueles elementos que consideramos fundamentais e que fo-
ram objeto de reflexão na AGE-MG – sem prejuízo, também compõem 
esse regime, por exemplo, as sanções aplicáveis aos órgãos e entidades 
públicas e a responsabilização dos agentes públicos;9 e, ainda, uma 
compreensão do regime de responsabilidade civil por irregularidades 
no tratamento de dados.10

maior, dado que eventual mau uso de dados pelo Estado produz impactos abran-
gentes não apenas sobre a esfera de direitos individuais, mas sobre a sociedade 
como um todo. (2021, p. 274).

9 Sobre o assunto, ver o Manual de interpretação da LGPD (item 7.2). Em resumo, 
deve-se compreender que não se aplicam aos órgãos públicos as sanções de nature-
za pecuniária previstas na LGPD (multa simples e multa diária por descumprimento) 
e que esse regime não prejudica a aplicação de sanções disciplinares aos agentes 
públicos, conforme o regime ao qual se submete, podendo a Autoridade Nacional 
mesmo comunicar aos órgãos e unidades com atribuição disciplinar para que ana-
lisam situações levadas ao seu conhecimento.

10 Sobre o assunto, para uma abordagem dos dispositivos pertinentes da LGPD, 
consultar, no Manual de interpretação da LGPD, item 5.4. Para uma abordagem 
doutrinária, ainda que não focada no caso do setor público, o abrangente texto de 
SCHREIBER, 2021; em outra abordagem, PAGANELLA, 2021, que propõe a com-
preensão da responsabilidade civil na LGPD como um tipo de responsabilidade 
sui generis.
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3.1. PRINCÍPIOS INCIDENTES

Iniciando pelo arcabouço principiológico desse regime, visualiza-se 
que os princípios envolvidos dão forma à tensão axiológica entre os ris-
cos de controle, vigilância e outras formas de violação da privacidade 
e dignidade, e, por outro lado, o interesse público, a eficiência e a mo-
dernização da Administração. Nesse sentido, deve-se compreender que, 
além daqueles princípios positivados pela LGPD no seu art. 6º,11 inciden-
tes sobre toda atividade de tratamento de dados, incidirão, como não 
poderia deixar de ser, os princípios constitucionais da Administração 
Pública, notadamente aqueles encontrados no art. 37 da Constituição.

Os princípios desse arcabouço que se encontram em maior tensão 
com aqueles afetos à proteção de dados são o da publicidade, eficiên-
cia e a controvertida noção de supremacia do interesse público sobre 
o privado. Na ocorrência de colisão entre eles, além da análise do or-
denamento e das interpretações autênticas realizadas pelo legislador, 
deve-se buscar soluções que os harmonizem em cada caso concreto, 
respondendo aos postulados de razoabilidade e proporcionalidade. 
Além disso, deve ser levada em conta uma concepção mais sofistica-
da da privacidade, relacionada àquela dimensão objetiva do direito à 
proteção de dados, que o torna matéria de efetivo interesse público. 
Isso permite afirmar, como faz Miriam Wimmer, a “proteção de dados 
e interesse público não como valores contrapostos, mas sim que se 
suportam mutuamente” (WIMMER, 2021, p. 278).

Em consonância com o entendimento de que tratar dados pessoais é 
essencial para o exercício das atividades públicas e constitui fenômeno 
reconduzível à própria formação dos Estados modernos e à consoli-
dação da democracia (WIMMER, 2021), destaca-se necessária a com-
preensão de uma dimensão social e coletiva do direito fundamental à 
proteção de dados pessoais.

(…) a privacidade é encarada como um bem comum, que detém parti-
cular importância para o estado democrático de direito, por garantir uma 
participação deliberativa e heterogênea entre os cidadãos em contraste às 
sociedades totalitárias. A privacidade não beneficia, portanto, somente o 
indivíduo, mas, colateralmente, a sociedade, revelando-se como um ele-
mento constitutivo da própria vida em sociedade. (BIONI, 2019)

11 Quais sejam, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos da-
dos, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e 
prestação de contas.
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A caracterização do interesse público como requisito para as opera-
ções de tratamento da Administração Pública na LGPD marca o reco-
nhecimento da importância da proteção de dados pessoais para além 
de sua dimensão individual. Assim, deve-se compreender a relação de 
mútuo reforço entre a proteção de dados pessoais e o interesse público.

Para o efetivo estabelecimento de tal contínua relação mutualística, é 
necessário o estabelecimento de confiança entre o indivíduo e o Poder 
Público, que “não se esgota na simples existência de uma base legal 
para o tratamento de dados” (WIMMER, 2021), requerendo clareza 
quanto à responsabilidade do Estado em tratar os dados dos cidadãos 
com fins ao atingimento do interesse público.

Por vezes, os casos concretos poderão reclamar soluções que não po-
dem ser resumidas em dicotomias simplórias, ou seja, aos extremos 
de permissão/proibição do processo que envolva dados pessoais ou da 
permissão/proibição da divulgação ou compartilhamento de dados. 
Exemplo disso são os casos em que se identifica a necessidade de divul-
gação de dados pessoais, em homenagem à publicidade e transparên-
cia, porém de forma anonimizada12 - é o que foi indicado no Parecer nº 
16.248, 23 de julho de 2020, que chancelou as medidas propostas pela 
Administração para a divulgação adequada de dados de candidatos apro-
vados em concursos públicos e de representantes legais de contratados e 
credores da Administração. Outras soluções possíveis podem envolver a 
divulgação de dados em portais sem indexação em ferramentas de busca 
na internet e com restrições de navegação e exportação do conteúdo, de 
maneira a minimizar ou impossibilitar a coleta ampla dos dados publi-
cizados ou seu relacionamento com outras bases.

Em outro caso levado à Consultoria Jurídica da AGE-MG, foi emitida 
a Nota Jurídica nº 5.690, 29 de dezembro de 2020, a qual respondeu a 
questionamentos do Comitê de Orçamento e Finanças – COFIN relativos 
a dados mantidos pela Companhia de Habitação do Estado de Minas de 
Gerais – COHAB. Além de agregar segurança à fundamentação aos atos 
pretendidos, foram indicadas na Nota medidas de mitigação de riscos, 
com esteio nos procedimentos previstos da LIA e regulamentados neste 
Estado pelo Decreto Estadual nº 45.969, tudo isso de modo a reforçar um 
ambiente de segurança jurídica na atuação da Administração Pública.

12 Conforme o art. 5º, XI da LGPD, a anonimização consiste na “utilização de meios 
técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais 
um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo”.
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3.2. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA MATERIAL E SUBJETIVO

Em relação ao âmbito de incidência material, é de se destacar que algumas 
atividades realizadas pelo Estado se encontram excluídas do regime prote-
tivo da LGPD, por força do interesse público e das demais previsões legais 
que regulam a sua realização. São elas as atividades de coleta e tratamento 
realizadas exclusivamente para fins de segurança pública, defesa nacional, e 
apuração e repressão de infrações penais (art. 4º, III, a-d da LGPD).

Já em relação ao âmbito de incidência subjetivo, é de se destacar a inci-
dência do regime de proteção de dados na Administração Pública indireta. 
Visualiza-se que a LGPD acolheu a distinção, já encontrada na jurispru-
dência brasileira para solucionar uma série de questões jurídicas, entre 
as entidades que prestam serviços públicos e aquelas que desempenham 
atividade econômica em regime concorrencial, com base nas hipóteses au-
torizadoras do art. 173 da Constituição da República. Neste caso, as em-
presas públicas e sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime das 
empresas privadas, ao passo que, quando estiverem operacionalizando ou 
participando da execução de políticas públicas, terão o mesmo tratamento 
dispensado à Administração Pública direta (art. 24 da LGPD).

Tal questão já foi objeto de análise pela Consultoria Jurídica desta 
Advocacia-Geral em caso que envolveu a Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge, sociedade de eco-
nomia mista que presta serviços públicos com repercussão econômica, 
muitas vezes atendendo às necessidades do próprio Estado de Minas 
Gerais, o que não inviabiliza a produção e comercialização de bens e 
serviços para a iniciativa privada, conforme previsão do seu estatuto 
social. Com efeito, no Parecer nº 16.164, de 20 de dezembro de 2019, 
afirmou-se a submissão da Prodemge às normas da LGPD, em confor-
midade com o regime acima exposto.

Para além do exposto, vale mencionar outra hipótese em que a 
LGPD dispensa tratamento conforme o regime de direito público a en-
tes privados: os serviços notariais e de registro. Consoante o art. 236 
da Constituição da República, tais serviços são prestados em caráter 
privado, mediante delegação. Não obstante, a atividade submete-se à 
mesma regulação conferida à Administração Pública pela LGPD, con-
forme expresso no art. 23, §4º da Lei. Isso porque há notável interesse 
público envolvido em tais serviços, o que é igualmente garantido pela 
obrigação imposta às serventias de fornecer à Administração acesso, 
por meio eletrônico, aos dados que detém, medida que pode ser de 
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grande valia para que a Administração desempenhe suas funções, in-
clusive nas atividades de fiscalização e cobrança da dívida ativa.

Destaca-se, ainda, que a norma adota, para definição da submissão 
ou não ao regime especial do Poder Público, critério referente à na-
tureza jurídica do agente, e não da natureza da atividade, o que traz 
desafios práticos:

em regra, nas inúmeras situações em que atividades de natureza pública 
são prestadas por particulares, não se aplicam necessariamente, de manei-
ra direta, as regras próprias e as bases legais específicas do setor público 
(…) Interessa notar que tal circunstância já vem sendo debatida quanto à 
própria LAI, existindo uma controvérsia jurídica quanto à incidência das 
regras de transparência próprias do Poder Público a atores privados que 
prestam serviços públicos mediante delegação, como é o caso das conces-
sionárias de serviço público. (WIMMER, 2019, p. 127)

Wimmer observa, ainda, que essa questão já vem sendo objeto de debate 
diante quanto da própria LAI, “existindo uma controvérsia jurídica quanto 
à incidência das regras de transparência próprias do Poder Público a ato-
res privados que prestam serviços públicos mediante delegação, como é 
o caso das concessionárias de serviço público.” (WIMMER, 2019, p. 127)

Por fim, outro ponto relevante quanto aos atores submetidos ao regime 
especial da esfera pública na LGPD são as imprecisões técnicas apresen-
tadas na norma. Isso, pois a norma parece utilizar como sinônimas três 
expressões cujo significado, tecnicamente, é muito diferente, dificultando 
a aplicação prática da Lei. Nesse sentido, a título de exemplo, enquanto 
no art. 26, caput, o dispositivo normativo direciona a subordinação ao 
comando específico ao “Poder Público”, o art. 23, § 5˚, utiliza-se da ex-
pressão “Administração Pública” e o art. 23, caput, por sua vez, “pessoa 
jurídica de direito público”. Nesse sentido, a norma parece desconsiderar 
o fato de que “Poder Público” é mais abrangente do que “Administração 
Pública”, por englobar os três poderes, e que, por sua vez, este último é 
mais amplo do que “pessoa jurídica de direito público”, por abranger tam-
bém as pessoas jurídicas de direito privado, como sociedades de economia 
mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado.

Considerando as expressivas diferenças apresentadas pela LGPD neste 
regime especial, as consequências práticas dessa questão incluem dúvidas 
quanto à exigência de publicidade, a condições para o compartilhamento 
de dados e às bases legais que podem ser utilizadas - de modo que urge a 
expedição de legislação complementar para agregar maior clareza quanto 
aos atores submetidos ao regime especial da esfera pública na norma.
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3.3. HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS E SUAS BASES LEGAIS

Miriam Wimmer (2021, p. 279) sistematiza as bases legais para o tra-
tamento de dados pessoais voltadas, especificamente, à Administração 
Pública, a partir dos seguintes dispositivos da LGPD:

1. (1) art. 7º III: “(…) tratamento e uso compartilhado de dados 
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e 
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instru-
mentos congêneres (…);”

2. (2) art. 11, II, b, que autoriza o fornecimento de dados pessoais 
sensíveis sem o consentimento do titular: “tratamento compar-
tilhado de dados necessários à execução, pela administração pú-
blica, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;”

3. (3) art. 33, VII, relativo à transferência internacional de dados 
pessoais: “quando a transferência for necessária para a execução 
de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo 
dada publicidade (…)”.

Em relação ao art. 11, II, b supra, argumenta a autora, em interpretação 
sistemática da legislação, diante da atecnia do uso da expressão “trata-
mento compartilhado”, que o dispositivo deve ser compreendido como 
permissivo do tratamento e do uso compartilhado de dados sensíveis pela 
Administração, nas hipóteses em que os autoriza (WIMMER, 2021, p. 280).

De modo mais geral, constatando que os dispositivos se referem apenas 
às hipóteses de uso para a execução de políticas públicas e consideran-
do que muitas das atividades desempenhadas pela Administração extra-
polam esse âmbito, propõe a solução da questão com utilização do art. 
23 da LGPD, que, em complemento aos arts. 7º e 11, permite também o 
tratamento de dados para “executar as competências legais ou cumprir 
as atribuições legais do serviço público”. Desse modo, conclui-se que as 
hipóteses especificamente concebidas para a realização de tratamento de 
dados pela Administração são a execução de políticas públicas e a execu-
ção de competências e atribuições legalmente previstas (ibid.).13

13 A princípio, tal conclusão não preclui a Administração de se utilizar das demais 
hipóteses autorizadoras presentes na LGPD, ao alcance, também, do setor privado. 
Há, todavia, discussão doutrinária sobre a matéria, apontando Miriam Wimmer 
que, com fundamento no princípio da legalidade (na sua aplicação à Administração) 
e nas dificuldades de se aferir real consentimento do titular de dados (nas hipóteses 
em que ele for exigido) diante do Poder Público, a utilização dessas hipóteses não 
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3.4. PROTEÇÃO DE DADOS, PUBLICIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO

O princípio da publicidade é princípio basilar da Administração, po-
sitivado no art. 37 da Constituição e que, além de ser ferramenta para 
o controle da Administração, permite o conhecimento e aproximação 
do cidadão em relação às atividades administrativas, contribuindo 
para o cultivo de virtudes cívicas e uma cultura política republicana. 
Diante de tudo isso, a conjugação desse princípio e dos institutos do 
ordenamento que o especificam (sobretudo aqueles da Lei de Acesso à 
Informação – LAI, a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) 
com o sistema de proteção de dados da Administração é imperativo.

Ressalta-se que a Lei de Acesso à Informação determinou que à esfe-
ra pública cabe, além do dever de transparência passiva imposto pela 
LGPD, o compromisso de transparência ativa - que, na iniciativa pri-
vada, diferentemente, não é imposição legal, e sim uma possível estra-
tégia de negócio a ser usada livremente pela empresa que assim optar.

Assim, a proteção à privacidade não pode servir de subterfúgio para 
a escusa da divulgação de informações sobre as quais haja interesse 
público. É essa a tese que foi consagrada no Parecer nº 16.248, de 23 
de julho de 2020, que destacou a necessidade de promover uma inter-
pretação sistemática que envolva a LGPD e a LAI:

16. A harmonia entre a LAI e a LGPD é medida premente. E deve ser o 
mote a guiar o intérprete de ambas as normas. Quanto mais a própria 
Administração Pública, ao tratar de temas que lhe são confluentes.
17. Para isso, imperioso destacar que da aplicação de regras direcionadas à 
transparência no trato da coisa pública não deverá decorrer, necessariamente, a 
lesão a direitos e interesses de terceiros. E, eventualmente, se de um decorrer o 
outro, caberá à Administração Pública adotar via diversa em que haja, senão a 
extirpação, a mitigação de eventuais efeitos gravosos sobre o direito protegido. 
Exigindo-se, caso assim seja, a presença de elementos de razoabilidade entre o 
dano causado e o benefício gerado pelo “ato de transgressão”.

No caso concreto objeto do referido parecer, a harmonia entre os valo-
res envolvidos foi alcançada pela anonimização dos dados em questão:

específicas do regime público de proteção de dados deveria ser vista com cautela e 
utilizada de modo excepcional. Não obstante, a própria autora reconhece a plausi-
bilidade da sua invocação em casos em que a relação com o particular é voluntária, 
como nos casos de prestação de serviço público por empresas públicas que atuam 
em regime de concorrência (ao encontro do disposto no art. 24 da LGPD, analisado 
acima) e nos casos em que o cidadão pode optar por acessar o serviço por outros 
meios (WIMMER, 2021, p. 280-281).
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A ocultação parcial de dados de candidatos aprovados em concursos públi-
cos, de representantes de sociedades contratadas e de credores de despe-
sas públicas nas divulgações promovidas pelo Portal da Transparência – a 
exemplo da omissão da integralidade do número de documentos de iden-
tidade e registro e do endereço residencial – é medida razoável a fim de 
compatibilizar os deveres de transparência e de proteção de dados pessoais.

Ainda nessa temática, matéria que alcançou grande repercussão so-
cial é a divulgação de dados relativos à remuneração de servidores 
públicos. A medida foi chancelada pela jurisprudência pátria, com 
destaque para o julgamento unânime do STF no ARE 652777, ocasião 
em que o Tribunal afirmou que a solução atende às normas de trans-
parência. Assim, ainda hoje se sustenta que a solução não se encontra 
inviabilizada com a edição da LGPD.

3.5. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

O compartilhamento de dados mantidos pelo Poder Público é uma 
ferramenta de grande valia para a realização de políticas públicas e 
das demais atribuições legais da Administração. As potencialidades do 
cruzamento de bancos de dados são expressivas, incluindo a desburo-
cratização de diversas atividades e o combate a fraudes, o que indica 
que, observadas as normas protetivas dos direitos dos titulares, tais 
possibilidades não devem ser negligenciadas pela Administração, que 
deve responder ao princípio da eficiência.

Nesse sentido, importante previsão da LGPD é de que os dados pes-
soais devem ser mantidos em ambientes que permitam sua transmis-
são a outros órgãos e entidades que deles possam se utilizar. Trata-se 
da interoperabilidade dos dados, prevista no art. 25 da Lei.

De outro modo, o compartilhamento de dados com entidades priva-
das – o que inclui empresas públicas e sociedades de economia mista 
que atuam em regime de concorrência – é objeto de regulamentação 
mais restritivo, sendo, via de regra, vedado, e permitido nas hipóteses 
constantes do art. 26, §1º da Lei:

§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pes-
soais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - Em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija 
a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, 
observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei 
de Acesso à Informação);
II - (VETADO);
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III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas 
as disposições desta Lei.
IV - Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em 
contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou (Incluído pela Lei 
nº 13.853, de 2019)
V - Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a 
prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segu-
rança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento 
para outras finalidades.

Deve-se observar, ainda, a necessidade de comunicar à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados quando da assinatura de contratos e 
convênios que prevejam tal compartilhamento.

Estes casos merecem especial atenção considerando o volume de 
dados tratados por empresas privadas para a realização de ativida-
des qualificadas como “serviços públicos”, nos termos do art. 175 da 
Constituição Federal. A titularidade da exploração dessas atividades 
econômicas é atribuída ao Estado, que pode, em alguma medida, uti-
lizar-se de instrumentos de contratação para celebrar parcerias com 
agentes privados.

Essas atividades de tratamento de dados são potencializadas pelo 
desenvolvimento de big analytics, ou seja, “a possibilidade de extrair, 
a partir dos dados, correlações, diagnósticos, padrões, inferências e asso-
ciações que possam ser consideradas informações” (FRAZÃO, 2021) que 
permitem o incremento do cruzamento e do processamento de dados, 
aumentando as possibilidades de extração de valor e de geração de in-
formação a partir dos dados, além das perspectivas de acesso remoto e 
instantâneo a esses bancos de dados, a partir de dispositivos de Internet 
of Things (IoT) e de serviços em nuvem que permitem o acesso remoto 
e instantâneo a esses bancos de dados. Nesse cenário, tem-se um de-
safio regulatório na busca por proteger dados pessoais sem restringir a 
inovação, em observância a um importante fundamento da disciplina 
da proteção de dados disposto no art. 2˚, V, da LGPD: o desenvolvimen-
to econômico e tecnológico e a inovação.

Estes parceiros, ao tratarem dados pessoais dos mais diversos usuá-
rios diretos e indiretos de serviços públicos, não poderão usufruir 
do regime jurídico particular da esfera pública, já que não se en-
quadram como pessoas jurídicas de direito público, Poder Público, 
Administração Pública e nem empresas públicas ou sociedades de eco-
nomia mista que estejam operacionalizando políticas públicas:
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(…) tendo em vista que o art. 23 da LGPD se refere exclusivamente às 
pessoas jurídicas de Direito Público, estarão abrangidos pelas regras do 
capítulo de tratamento de dados pelo Poder Público somente (a) os ór-
gãos da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes 
de Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) e das instâncias federativas 
(União, Estados, Distrito Federal e municípios); e (b) as autarquias e as 
fundações públicas constituídas como pessoas jurídicas de Direito Público 
(ou seja, que possuem personalidade jurídica pública). Em relação às em-
presas públicas e às sociedades de economia mista (pessoas jurídicas de 
Direito Privado), o capítulo de tratamento de dados pelo Poder Público 
será aplicável quando essas atividades estiverem relacionadas à operacio-
nalização de políticas públicas. (ADAMI; LANGENEGGER, 2019)

A principal consequência desse regime é a possibilidade de incidência 
de regras diferentes sobre tratamento de dados para pessoas jurídicas 
atuantes no mesmo mercado, no exercício de uma mesma atividade.

Ainda, destaca-se a necessidade de desenvolver, incorporar e cons-
tantemente atualizar regras claras quanto a tratamentos de dados nes-
sas contratações:

Tal providência se mostra especialmente sensível por se tratar, em geral, de 
contratos de longo prazo, o que também remete à necessidade de flexibilidade 
para lidar com a evolução tecnológica ao longo dos anos, sem prejuízo da 
manutenção de garantias contratuais, como o equilíbrio econômico-financei-
ro dos contratos e a segurança jurídica. Em nosso entendimento, para novas 
relações contratuais, observando as particularidades de cada atividade, seria 
necessário contemplar os seguintes pontos: (i) Quais dados devem ou podem 
ser coletados? (ii) O rol de possibilidades deve ser exaustivo ou será permitido 
que o particular explore novas possibilidades (e potencialmente gere alguma 
inovação)? (iii) Para quais finalidades os dados poderão ser utilizados? (iv) Os 
dados poderão ser compartilhados com terceiros? (v) Caso positivo, quais as 
condições de compartilhamento? (vi) Como deverá ser realizada a publicização 
sobre as atividades de tratamento de dados pessoais praticadas pelo particular 
em nome do Poder Público? (vii) Haverá alguma obrigação de anonimização 
ou exclusão dos dados? (viii) Quais os parâmetros mínimos de segurança da 
informação que deverão ser adotados? (ix) Qual a penalidade incidente ao 
particular em caso de descumprimento das diretrizes estabelecidas? (ADAMI; 
LANGENEGGER, 2019)

4. CONCLUSÃO

Neste trabalho, partindo da constatação de que a Administração pos-
sui interesses específicos e legítimos no tratamento de dados pessoais 
e, ao mesmo tempo, submete-se a um arcabouço normativo próprio 
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que, afinal, lhe garante sua legitimidade, buscou-se explicitar traços 
fundamentais do que se possa designar como regime jurídico da pro-
teção de dados pessoais na Administração Pública.

Nesse sentido, a partir da análise da LGPD, da produção juris-
prudencial e doutrinária e dos desenvolvimentos realizados pela 
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, apontamos, primeira-
mente, que a incidência diferenciada de normas principiológicas é um 
fator distintivo desse regime, já que incidem princípios constitucionais 
além daqueles previstos no art. 6º da LGPD, que devem ser levado em 
conta na solução de cada caso concreto. Além disso, apontamos qual 
o âmbito de incidência material e subjetivo desse regime, quais as hi-
póteses de tratamento de dados específicas para o Poder Público, ar-
gumentamos pela harmonização do regime de proteção de dados com 
o princípio da publicidade e o regime da LAI e, por fim, explicitamos 
as autorizações de compartilhamento de dados previstas na legislação.

Diante de tudo isso, pode-se reafirmar a hipótese inicial de que, não 
obstante a unidade do sistema de proteção de dados, sua incidência es-
pecífica no âmbito da Administração torna necessária a sistematização 
de um regime jurídico próprio, com traços distintos daquele aplicável 
aos entes privados. A análise desse regime, para a qual esperamos ter 
contribuído, é imprescindível para uma atuação segura e eficiente da 
Administração, buscando a melhor harmonização dos valores envolvi-
dos na aparente tensão entre as possibilidades trazidas pelo tratamento 
de dados pessoais e a necessária proteção aos direitos dos titulares.
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