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O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, ente público federal representado pela 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, com base no artigo 9º, §1º da Lei n. 

9.868/1999, e em atenção ao r. despacho que requisitou informações prévias, vem 

trazer sua MANIFESTAÇÃO a fim de subsidiar o Supremo Tribunal Federal na 

análise da questão constitucional debatida nos autos. 

 

 

I. RELATÓRIO DA DEMANDA 

 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido 

cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 

CFOAB, que impugna a integralidade dos dispositivos estabelecidos pela Medida 

Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020, por entender violados os artigos 1º, inciso 

III, o artigo 5º, incisos X e XII e, ainda, o art. 62, caput, todos da Constituição 

Federal de 1988. 

Para melhor compreensão da matéria, destaca-se que referida 

Medida Provisória “[d]ispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de 
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telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço 

Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 

Especificamente, em seu artigo 2º, prevê que “[a]s empresas de 

telecomunicação prestadoras do STFC e do SMP deverão disponibilizar à 

Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação dos nomes, dos números de 

telefone e dos endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas”. 

 Em relação ao vício de inconstitucionalidade formal, alega a 

requerente que estariam ausentes os requisitos de relevância e urgência para a 

edição do ato normativo. Pela falta de relevância de diz que a Medida Provisória 

nº 954/2020 não demonstra “qual a importância superlativa de realizar a pesquisa 

estatística ou de que forma tal pesquisa possui fundamental importância, até 

porque não informa que tipo de pesquisa será realizada”.  

No tocante à inadequação da urgência adverte que a norma não 

indicaria “qual a urgência do compartilhamento dos dados de todos os brasileiros, 

em outras palavras, qual o motivo para tal solução imediata”.  

Já no que diz respeito à inconstitucionalidade material, alega suposta 

violação ao art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos X e XII, todos da Constituição 

Federal de 1988, ao afirmar que estaria em risco o direito fundamental à proteção 

de dados pessoais, sob o aspecto da “tutela da autodeterminação informativa”.  

Por fim, compreende também ocorreria suposta violação ao princípio 

da proporcionalidade (ou proibição do excesso), em razão de eventuais restrições 

arbitrárias ao direito à privacidade e ao sigilo de dados pessoais.  

Nada obstante, em que pese os argumentos apresentados pela 

requerente, o IBGE entende que a pretensão veiculada na presente ação direta de 

inconstitucionalidade, bem como seu pedido cautelar, não merecem ser providos. 

Vejamos. 
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II – DA RELEVÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO IBGE E DA 

NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO RECOLHIMENTO DE DADOS 

PARA A PRODUÇÃO DE PESQUISAS OFICIAIS DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 

 

Inicialmente, cumpre destacar que o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE é uma fundação pública federal cujo objetivo básico é 

assegurar informações e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e 

demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, econômica e social 

do país, visando especificamente ao planejamento econômico e social e à 

segurança nacional. Isto é, a reunião das informações necessárias que permitem o 

Estado brasileiro formular e executar políticas públicas de maneira racional e 

seguindo uma metodologia objetiva, que permite não só a execução efetiva dessas 

políticas, como seu controle. 

É por intermédio do IBGE – entidade integrante da administração 

pública federal indireta – que a União Federal exerce a competência material a ela 

conferida pela própria Constituição da República em seu artigo 21, inciso XV, de 

“organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional”. 

Nesse sentido, de acordo com os atos normativos que estruturam e 

disciplinam os objetivos e atribuições do IBGE – em especial o Decreto-lei nº 

161/1967 e a Lei nº 5.878/1973 – o Instituto é responsável pela coordenação e 

execução do Sistema Estatístico Nacional – SEN (antigo Plano Geral de 

Informações Estatísticas e Geográficas), “compreendendo o conjunto de 

informações e levantamentos necessários ao conhecimento da realidade 

econômica, social, cultural e física do país” (cf. art. 2º, caput, do Decreto-lei nº 

161/1967; art. 5º, caput, da Lei nº 5.878/1973; e art. 3º da Lei nº 6.183/1974). 

Conforme salienta o próprio Código de Boas Práticas Estatísticas do 

IBGE (em anexo), as informações e levantamentos obtidos com a produção de 

estatísticas oficiais são “uma premissa fundamental para a concepção, o 
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desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação de planos e programas 

governamentais e para consolidar o exercício da cidadania” (p. 8).  

Com as estatísticas oficiais, é possível, ainda, retratar as condições 

econômicas, sociais e ambientais; fornecer subsídios para o planejamento, a 

execução e o acompanhamento de políticas públicas; e propiciar suporte técnico 

para tomadas de decisões (idem, p. 15). 

Nada obstante, com a superveniência da pandemia mundial de 

COVID-19, um duplo desafio foi imposto às Instituições Nacionais de Estatística 

(INE): ao tempo que o acesso a informações para a realização de estatísticas 

oficiais continua como uma necessidade permanente, a realização de pesquisas 

presenciais tiveram de ser suspensas por razões sanitárias. 

E, no caso do Brasil, o impacto dessa suspensão é ainda mais 

evidente, na medida em que estatísticas oficiais de profunda relevância seriam 

paralisadas, dentre elas, o Censo e a PNAD-Contínua. 

Especificamente sobre a PNAD-Contínua (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua), trata-se de modalidade de pesquisa trimestral, 

com apresentação de resultados mensais, que visa acompanhar as flutuações 

trimestrais e a evolução, no curto, médio e longo prazos, da força de trabalho, e 

outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico 

do país. Com esse objetivo, a pesquisa é a principal fonte de informação sobre 

emprego, educação, renda e condições de vida da população brasileira.  

Destaca-se que é através da PNAD-Contínua que se calcula, por 

exemplo, o PIB Trimestral e a inflação. Também é, com base nele, que o 

Tribunal de Contas da União calcula a repartição do Fundo de Participação dos 

Estados e Municípios a partir do vetor renda per capita (cf. art. 159, inciso I, 

alínea “a”, da Constituição Federal).  

Portanto, sem as informações apuradas pelo PNAD-Contínua pode-

se dizer que, além de privados dos recursos do Fundo de Participação, os governos 

federal, distrital, estadual e municipal, ficariam sem os dados necessários para 
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estudar medidas de volta à normalidade social e econômica, assim como 

restariam prejudicadas políticas públicas destinadas ao desenvolvimento 

socioeconômico e regional (em afronta ao que estabelece o art. 3º, inciso III, 

da Constituição). 

Nesse contexto, diante da necessidade de se manter a produção de 

informações estatísticas oficiais e, ao mesmo tempo, zelar pela saúde dos 

profissionais envolvidos na coleta de dados e da população, a solução 

recomendada por organismos internacionais de estatísticas oficiais é a 

substituição de entrevistas presenciais por pesquisas por telefone ou pela 

internet. 

Em pesquisa aos portais na internet de 15 (quinze) Institutos 

Nacionais de Estatística (INEs) de diferentes continentes - 06 (seis) americanos 

(Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, EUA e México), 08 (oito) europeus 

(Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia) e 1 

(um) da Oceania (Austrália) – verifica-se que essa alternativa excepcional é 

identificada como medida comum que está sendo adotadas para a não suspensão 

dos serviços de estatística oficial durante a pandemia da Convid-19. 

Do mesmo modo, a Organização Internacional do Trabalho - OIT 

publicou em 15 de abril de 2020 o resultado de pesquisa realizada junto aos INEs 

para avaliar o impacto da COVID-19 na coleta e na produção de estatísticas 

relacionadas ao mercado de trabalho. Entre as conclusões, relatam que para muitos 

dos países que dependem da coleta de campo presencial, as restrições levaram à 

suspensão de todas as entrevistas presenciais e a substituição destas atividades 

por entrevistas por telefone (assistidas por computador ou não) ou por uma 

combinação de entrevista telefônica e entrevistas pela web, assistidas por 

computador (ou pesquisas on-line de autopreenchimento)1. 

 

                                                           
1 Disponível em:  https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/covid-19-impact-on-labour-market-statistics/. 

Acesso em 23 abril 2020). 
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Diante desse cenário, contextualizada a edição da Medida Provisória 

nº 954, de 17 de abril de 2020, que estabeleceu uma medida alternativa, 

excepcional e temporária de coleta de dados (cf. art. 1º, parágrafo único, e art. 

4º, caput e parágrafo primeiro) que viabilizará a realização de estatísticas 

oficiais em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. Veja-

se: 

“Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre o compartilhamento de 

dados por empresas de telecomunicações prestadoras do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado - STFC e do Serviço Móvel Pessoal - 

SMP com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante 

a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Art. 2º As empresas de telecomunicação prestadoras do STFC e do SMP 

deverão disponibilizar à Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação 

dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus 

consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 1º Os dados de que trata o caput serão utilizados direta e 

exclusivamente pela Fundação IBGE para a produção estatística 

oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não 

presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. 

§ 2º Ato do Presidente da Fundação IBGE, ouvida a Agência Nacional 

de Telecomunicações, disporá, no prazo de três dias, contado da data de 

publicação desta Medida Provisória, sobre o procedimento para a 

disponibilização dos dados de que trata o caput. 

[...] 

Art. 4º Superada a situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), 

nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 2020, as informações 

compartilhadas na forma prevista no caput do art. 2º ou no art. 3º serão 

eliminadas das bases de dados da Fundação IBGE. 

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de conclusão de produção 

estatística oficial, a Fundação IBGE poderá utilizar os dados pelo prazo 

de trinta dias, contado do fim da situação de emergência de saúde 

pública de importância internacional” (grifos nossos). 

 

Assim, cumpre registrar que as informações pretendidas pelo ente 

público são as estritamente necessárias para a viabilização das suas pesquisas em 

caráter não presencial (notadamente, por telefone), a saber: nome, número de 

telefones e endereços (cf. art. 2º da MP nº 954/2020). Informações essas que, diga-

se, já constavam das antigas listas telefônicas, hoje em desuso.  
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Note-se, ainda, que a necessidade do Instituto de ter acesso ao 

universo total dos dados solicitados, e não a parte deles, dar-se para fins de seleção 

correta da amostra. Os cadastros do ente devem representar o universo para 

auxiliar o pareamento com os cadastros domiciliares das pesquisas específicas. 

Para achar os domicílios das pesquisas, torna-se necessário busca-lo no universo 

de possibilidades. Aqui, importante levar em consideração, que as pesquisas por 

telefone possuem uma alta taxa de recusa, demandando alto coeficiente de 

reposição, o que determina imperativo o aumento da base amostral.  

Além disso, importante frisar que o compartilhamento de dados 

determinado pela Medida Provisória não se confunde, absolutamente, com o 

chamado “rastreamento” de clientes, nem haverá qualquer acesso ao 

conteúdo de comunicações telefônicas. Os dados a serem fornecidos, repita-se, 

nome, número de telefone e endereço, são apenas para viabilizar a ligação e 

realizar a pesquisa – isto é, garante-se o uso exclusivo dessas informações para 

fins estatísticos (confidencialidade estatística), conforme previsão expressa no 

§1° do art. 2° do ato vergastado. 

Portanto, a fim de dar segurança jurídica e garantir o respeito aos 

direitos fundamentais (art. 5º da Constituição), bem como à legalidade da atuação 

administrativa (art. 37, caput, da Constituição) a Medida Provisória nº 954, de 

17 de abril de 2020 assegura a possibilidade de continuidade da realização de 

estatísticas oficiais necessárias à efetivação de políticas públicas 

imprescindíveis durante o contexto de anormalidade gerado pela pandemia 

da Covid-19. 

Pois, insista-se, no presente momento, em que está em curso a 

pandemia de COVID-19, a ausência dessas informações impedirá: (a) o cálculo 

do PIB Trimestral e da inflação; (b) o cálculo, pelo TCU, da repartição do Fundo 

de Participação dos Estados e Municípios, isto é, renda (art. 159, inciso I, alínea 

“a”, da Constituição); bem como, (c) o governo federal, distrital, estaduais e 

municipais não terão dados para o desenvolvimento de políticas fiscais, sociais e 

econômicas, para retomada da normalidade institucional. 
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III – DAS ATRIBUIÇÕES DO IBGE: DO MEIO ADEQUADO, 

NECESSÁRIO E PROPORCIONAL À CONSECUSSÃO DOS FINS  

Conforme explicitado no item precedente, compete ao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE exercer a atribuição constitucional 

conferida à União no artigo 21, inciso XV, da Constituição, de “organizar e manter 

os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito 

nacional”. 

Também foi exposto que o exercício dessa atribuição visa, 

sobretudo, garantir o levantamento de informações, por meio de estatísticas 

oficiais, para a concepção, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação 

de planos e programas governamentais e para consolidar o exercício da cidadania 

(art. 5º e seguintes da Constituição) e garantir, dentre outros objetivos, o 

desenvolvimento nacional e a diminuição das desigualdades regionais (art. 3º, 

incisos II e III, da Constituição).  

Com as estatísticas oficiais, é possível, ainda, retratar as condições 

econômicas, sociais e ambientais, fornecer subsídios para o planejamento, a 

execução e o acompanhamento de políticas públicas; e propiciar suporte técnico 

para tomadas de decisões. 

Nesse sentido, se há atribuição constitucional a ser exercida (art. 21, 

inciso XV, da Constituição) respaldada, ainda, em objetivos e direitos 

fundamentais do Estado Brasileiro (art. 3º, incisos II e III, e art. 5º, dentre outros, 

da Constituição), é indubitável que devem ser garantidos os instrumentos e 

meios necessários para se atingir tais finalidades.  

Trata-se, portanto, de trazer à discussão sobre as atribuições do IBGE 

a teoria dos poderes implícitos. Conforme anotou o Ministro Celso de Mello ao 

enfrentar o tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teoria dos poderes 

implícitos decorre de doutrina que, tendo como precedente o célebre caso 

McCulloch v. Maryland (1819), da Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelece: 

“[...] a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa 
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em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral 

realização dos fins que lhe foram atribuídos” (MS 26.547-MC/DF, Rel. Min. 

Celso de Mello, j. 23.05.2007, DJ de 29.05.2007). 

Ademais, destaca-se que a teoria dos poderes implícitos é encontrada 

em outros precedentes na jurisprudência Supremo Tribunal Federal, a exemplo da 

ADI 2.480, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.04.2007, DJ de 15.06.2007; do RE 

535.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.10.2008, DJ de 21.11.2008; e RE 593.727, 

Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, j. 14.05.2015, DJ de 04.09.2015. 

Pois bem. Para cumprir sua atribuição constitucional e legal, a 

legislação garante ao IBGE o que se convencionou chamar de mandato estatístico 

de coleta de dados, que consiste na obrigatoriedade de prestação, por qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, das informações solicitadas pelo 

Instituto a fim de alcançar os objetivos estatísticos nacionais. Vejamos: 

Decreto-lei nº 161/1967 

“Art. 2º Ficam instituídos o Plano Nacional de Estatística e o Plano 

Nacional de Geografia e Cartografia Terrestre, a serem formulados em 

conformidade com a legislação de diretrizes e bases da espécie, e 

definidos por ato do Poder Executivo, compreendendo o conjunto de 

informações e levantamentos necessários ao conhecimento da realidade 

econômica, social, cultural e física do país. 

[...] 

§ 2º As informações necessárias à execução do Plano Nacional de 

Estatística serão prestadas obrigatoriamente pelas pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público e privado, com uso exclusivo para fins 

estatísticos, não podendo tais informações servir de instrumento 

para qualquer procedimento fiscal ou legal contra os informantes, 

salvo quanto a esse último, para efeito de cumprimento da presente 

lei” (grifos nossos). 

Lei nº 5.878/1973 

Art. 6º As informações necessárias ao Plano Geral de Informações 

Estatísticas e Geográficas serão prestadas obrigatoriamente pelas 

pessoas naturais e pelas pessoas jurídicas de direito público e 

privado e utilizadas exclusivamente para os fins que se destinam, 

não podendo servir de instrumento para qualquer procedimento 

fiscal ou legal contra os informantes, salvo para efeito do 

cumprimento da presente Lei” (grifos nossos). 
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Verifica-se, portanto, que o mandato estatístico de coleta de dados 

pressupõe o binômio: (a) obrigatoriedade de prestação das informações 

requeridas pelo Instituto a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado; e (b) uso exclusivo dessas informações para fins estatísticos 

(confidencialidade estatística). 

Com efeito, tais garantias visam evitar a criação de obstáculos ilícitos 

ao exercício das atribuições do IBGE, permitindo, assim, a continuidade do serviço 

nacional de estatística (art. 21, inciso XV, da Constituição) e, consequentemente, 

o correto planejamento econômico e social das políticas públicas. 

Por outro lado, garantem ao cidadão que as informações levantadas 

pelo IBGE no exercício de sua atividade-fim serão utilizadas exclusivamente para 

fins estatísticos, não podendo servir a nenhuma outra finalidade. 

Contudo, no contexto excepcional da pandemia mundial de 

COVID-19, em que o acesso a informações para a realização de estatísticas 

oficiais convive com políticas de restrição do convívio social, surge a questão 

trabalhada no tópico anterior: como dar continuidade ao serviço essencial das 

estatísticas oficiais que dependem de coleta presencial de dados (v.g. PNAD-

Contínua)? Mais especificamente, como interpretar o mandato estatístico de 

coleta de dados, em um contexto de isolamento social? 

Seguindo a teoria dos poderes implícitos, se devem ser garantidos 

os instrumentos e meios necessários para se atingir as finalidades 

estabelecidas na legislação, é possível que o IBGE se utilize de formas 

alternativas de coletas de dados – que não a coleta presencial – para permitir a 

continuidade da realização de estatísticas oficiais que são essenciais para a 

realização de políticas públicas de caráter urgente. Para tanto, basta que os meios 

implicitamente decorrentes das atribuições estabelecidas de modo explícito sejam 

compatíveis com a Constituição e a lei. 

No que se refere ao compartilhamento de dados para realização de 

entrevistas em caráter não presencial, via telefone, previsto na Medida Provisória 
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nº 954, de 17 de abril de 2020, entende-se que, além de tal mecanismo se inserir 

implicitamente como possibilidade do mandato estatístico de coleta de dados 

visando o cumprimento do dever constitucional previsto no art. 21, inciso XV, da 

Constituição, ele é plenamente adequado, necessário e proporcional para se 

atingir tal fim. 

Em primeiro lugar, quanto à adequação – isto é, quanto ao juízo 

entre o meio eleito e a possibilidade dele contribuir efetivamente para a promoção 

do fim – a correção dos critérios eleitos pela Medida Provisória nº 954, de 17 de 

abril de 2020 são patentes, uma vez que a pesquisa em caráter não presencial por 

meio telefônico evita tanto a suspensão das estatísticas oficiais, quanto respeita as 

medidas restritivas de convívio social para prevenção da pandemia da Covid-19. 

Em segundo lugar, quanto à necessidade – ou seja, a análise se o 

meio eleito é o que menos restringe ou afeta outros direitos de igual importância –   

do mesmo modo, entende-se que o mecanismo de compartilhamento de dados 

proposto pela Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020 ao prever a 

temporalidade da medida (cf. art. 1º, parágrafo único, e art. 4º, caput e parágrafo 

único), a estrita observância à confidencialidade estatística – isto é, a utilização 

dos dados coletados estritamente para fins estatísticos (cf. art. 2º, §1º, e art. 3º, 

incisos II e III e §1º), bem como a transparência na utilização das informações 

(cf. art. 3º, §2º) e o sigilo dos dados coletados (cf. art. 3º, inciso I e §1º), garantiu 

que fosse previsto o meio alternativo menos gravoso possível para a consecução 

dos fins propostos. 

Por fim, também quanto ao juízo de justa medida do meio, a MP nº 

954/2020 atende aos requisitos do princípio da proporcionalidade, tendo em vista 

que o compartilhamento de dados proporcionará a continuidade das pesquisas de 

modo eficiente e com menor custo (visto que o compartilhamento se dará por 

meio eletrônico não gerará nenhum ônus à União ou ao IBGE), além de terem sido 

selecionadas somente as informações estritamente necessárias para a 

realização das pesquisas (nome, telefone e endereço) – cf. art. 2º, §2º, da MP nº 

957/2020. 
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Nesse sentido, em resumo, verifica-se que a Medida Provisória nº 

954, de 17 de abril de 2020 previu instrumentos e meios proporcionalmente 

adequados e necessários para o IBGE promover sua finalidade constitucional 

(art. 21, inciso XV, da Constituição) e que, implicitamente, decorrem de suas 

atribuições explicitamente previstas na legislação (art. 2º, §2º, do Decreto-lei 

nº 161/1967, e art. 6º, da Lei nº 5.878/1973). 

 

IV – DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DE DADOS: A MERA 

TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES À ENTIDADE PÚBLICA 

COMPETENTE PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS OFICIAIS 

A Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020 seguindo os 

demais atos normativos que regulamentam a execução dos serviços de estatísticas 

oficiais, prevê uma série de dispositivos que garante o caráter sigiloso dos dados 

compartilhados para fins de pesquisas. Senão vejamos: 

“Art. 3º Os dados compartilhados: 

I - terão caráter sigiloso; 

II - serão usados exclusivamente para a finalidade prevista no § 1º 

do art. 2º; e 

III - não serão utilizados como objeto de certidão ou meio de prova 

em processo administrativo, fiscal ou judicial, nos termos do disposto 

na Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 1968. 

§ 1º É vedado à Fundação IBGE disponibilizar os dados a que se 

refere o caput do art. 2º a quaisquer empresas públicas ou privadas 

ou a órgãos ou entidades da administração pública direta ou 

indireta de quaisquer dos entes federativos. 

§ 2º A Fundação IBGE informará, em seu sítio eletrônico, as 

situações em que os dados referidos no caput do art. 2º foram 

utilizados e divulgará relatório de impacto à proteção de dados 

pessoais, nos termos do disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018” (grifos nossos). 

Verifica-se, portanto, que além do sigilo propriamente dos dados 

compartilhados (art. 3º, inciso I, da MP nº 954/2020), é proibido ao IBGE emitir 

certidões, utilizá-los como meio de prova (art. 3º, inciso III, da MP nº 954/2020), 

ou, ainda, disponibilizá-los a qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada 

(art. 3º, §1º, da MP nº 954/2020). 



Página 13 de 16 

Tais dispositivos, além de consagrarem normas já previstas em 

outros atos normativos (art. 1º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 161/1967, e arts. 

6º e 8º da Lei nº 5.878/1973), consolidam as orientações já incorporadas 

internamente pelo Instituto, por meio de seu Código de Boas Práticas (em 

anexo). 

Reafirmando o compromisso com o sigilo estatístico, o Código de 

Boas Práticas das Estatísticas do IBGE, em seu Princípio nº 4 (“Confidencialidade 

estatística”), estabelece que "o IBGE deve garantir a proteção e a 

confidencialidade das informações individualizadas com as quais são produzidas 

as estatísticas oficiais” (p. 21). 

Aliás, para garantir o cumprimento de seu compromisso com o sigilo 

estatístico, o IBGE solicita a todas as pessoas que têm acesso a informações 

individuais, a assinatura de um termo de compromisso com a confidencialidade, 

com sanções pelo seu não cumprimento (cf. art. 132, inciso IX, da Lei nº 

8.112/1990; art. 12 da Lei nº 8.429/1992; e arts. 153 e 154 do Código Penal). 

Além desses instrumentos, que estabelecem princípios e códigos de 

boas práticas, o IBGE conta com comitês internos específicos para tratar das 

questões de sigilo e segurança das informações, em especial o Comitê de Sigilo, 

o Comitê de Avaliação de Acesso a Dados não Desidentificados e o Comitê de 

Segurança da Informação e Comunicações do IBGE. 

Portanto, convém destacar novamente que o mandato estatístico de 

coleta de dados pressupõe não só a obrigatoriedade de prestação das informações, 

mas também – e, sobretudo – uso exclusivo e sigiloso dessas informações para 

fins estatísticos (confidencialidade estatística). 

E não é difícil compreender a razão subjacente a essas limitações: o 

dever de sigilo imposto ao IBGE presta-se justamente a gerar a necessária 

confiança daqueles que prestam as informações, bem como a garantir a 

fidedignidade dos dados coletados.  
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Neste contexto, é fácil concluir que a possibilidade de acesso a 

bancos de dados contendo microdados não desidentificados, seja por particulares, 

seja por outros órgãos públicos que porventura pudessem ter algum interesse em 

sua obtenção, feriria de morte os comandos legais relativos à matéria. 

Cabe esclarecer que as estatísticas são construções baseadas na 

agregação de informações individuais, retirando-lhes a individualidade e a 

identidade, e construindo resumos das características relevantes da coleção de 

indivíduos, empresas, entidades, produtos etc. Assim sendo, quando a Fundação 

IBGE divulga os resultados de suas pesquisas, deve preservar, por imposição da 

própria lei, a individualidade e a identidade de seus informantes. 

Não por acaso, a Comissão de Estatísticas das Nações Unidas 

adotou, em Sessão Especial ocorrida no mês de abril de 1995, os “Princípios 

Fundamentais das Estatísticas Oficiais” (The Fundamental Principles of 

Official Statistics). Tais Princípios haviam sido previamente adotados durante a 

47ª Sessão da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, em 15 de 

abril de 1992. 

O Princípio nº 6 estabelece o seguinte: 

“Dados individuais coletados por órgãos de estatística para produção de 

informações estatísticas, sejam referentes à pessoa física ou jurídica, 

devem ser estritamente confidenciais e usados exclusivamente para 

fins estatísticos.” (grifos nossos, tradução livre do inglês). 

 

Nesse contexto, deve-se dar destaque ao ajuizamento, pelo IBGE, da 

Suspensão de Liminar nº 1.103/SP, perante o Supremo Tribunal Federal, em que 

houve o deferimento da medida liminar pela então Presidente do STF, Min. 

Cármen Lúcia, que exemplifica o quão importante é o sigilo dos dados coletados 

para o IBGE. 

Ainda no que toca à questão do sigilo, pode-se invocar a 

paradigmática decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 

nº 2859/DF, em que se discutiu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 
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Complementar nº 105/2001, que permitem o acesso, pelos órgãos de fiscalização 

tributária, a informações detidas por instituições financeiras (cobertas pelo sigilo 

bancário).  

Na ocasião, decidiu-se pela validade constitucional daqueles 

dispositivos, uma vez que, em tais situações, não haveria que se falar 

propriamente em quebra do sigilo bancário, mas tão-somente em transferência 

desse sigilo de uma instituição para outra, visto que esta última (vale dizer, a 

instituição receptora das informações) também estaria obrigada a manter o sigilo. 

Neste sentido, convém transcrever o trecho da ementa da referida 

decisão, relatada pelo Min. Dias Toffoli, a saber: 

“4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos 

regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, 

de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a 

permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque 

em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou 

circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados 

sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, 

para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo 

resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, 

exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição 

Federal. 

[...] 

7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o 

§ 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de 

sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da 

Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de 

outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso 

ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública 

à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos” 

(grifos nossos). 

Portanto, ao estabelecer mecanismos de proteção do sigilo dos dados 

coletados, em consonância com os dispositivos legais já existentes sobre o tema, 

aliado às práticas internas e à estrutura de controle do próprio IBGE, a Medida 

Provisória nº 954/2020, não afronta o art. 5º, incisos X e XII, da Constituição, 

mas sim o garante, ao prever tais instrumentos de proteção. 
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Além disto, ao estabelecer o compartilhamento de dados sigilosos 

entre empresas privadas detentoras desses dados (empresas de telefonias) e a 

entidade pública responsável pela realização de estatísticas oficiais (IBGE), o que 

há, na verdade, é uma transferência de sigilos, e não uma quebra desse sigilo, 

como equivocadamente quer fazer crer o requerente da presente ADI (cf. ADI nº 

2859/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2016, DJe 20/10/2016). 

 

V – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o IBGE entende que a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta deve ser rejeitada ou julgada improcedente, sem 

prejuízo de indeferimento do medida cautelar requerida, sob pena de inviabilizar a 

coleta estatística do país, privando-o de subsídios para importante decisões 

governamentais na execução das políticas públicas. 

 

Brasília, 24 de abril de 2020.  
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