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1. Introdução

O Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de

novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), impõe aos órgãos e e entidades estaduais a

implementação de medidas que garantam transparência de suas ações, disponibilizando o conjunto

de dados, informações e documentos por eles produzidos ou acumulados:

“Artigo 2º - O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será
assegurado mediante:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos;
III - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
IV - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
V - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
VI - desenvolvimento do controle social da administração pública.”

A transparência pode ser caracterizada como “ativa”, nos termos do inciso III do artigo supra, ou

como transparência “passiva”, em que a ação estatal se dá mediante provocação:

“Artigo 7º - Ficam criados, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, ... para: ... IV - realizar o serviço de busca e
fornecimento de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade,
ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrá-los.”

No âmbito da Administração Pública Estadual, compete à Central de Atendimento ao

Cidadão-CAC, unidade do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São

Paulo do Arquivo Público do Estado, orientar os órgãos e entidades da Administração Pública na

gestão de seus Serviços de Informações ao Cidadão – SIC, com a finalidade de assegurar aos cidadãos

o acesso pleno aos dados, informações e documentos públicos.

É atribuição da CAC coordenar a integração sistêmica dos SIC, e realizar a consolidação de dados,

elaboração de estatísticas e estudos sobre as demandas de consulta por intermédio do sistema

SIC.SP – Sistema integrado de Informações ao Cidadão – utilizado por todos os órgãos e entidades

estaduais no atendimento às demandas da sociedade:

“Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, deverá adotar as
providências necessárias para a organização dos serviços da Central de Atendimento ao
Cidadão - CAC, instituída pelo Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, com a finalidade
de: ... II - realizar a consolidação e sistematização de dados a que se refere o artigo 26 deste
decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis
de usuários, visando o aprimoramento dos serviços...”

Por suposto o dever em promover a transparência também orienta os trabalhos da CAC, ainda

mais por sua atribuição legal de consolidar os dados; além da obediência aos preceitos legais que

regem a transparência, a publicidade dos dados consolidados e estatísticas dos pedidos realizados no

Sistema SIC.SP deve balizar-se pelo dever legal de proteção aos dados pessoais:
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“Artigo 10 - O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os
direitos de obter: ... II - dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;...”

“Artigo 4º - É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual: ... III - proteger
os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de critérios técnicos e
objetivos, o menos restritivo possível.”

Acrescente-se a isso, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº Lei n. 13.709, de

14 de agosto de 2018, também prevê, em seu Artigo 23, que o tratamento de dados pessoais pelas

pessoas jurídicas de direito público referidas na Lei de Acesso à Informação “...deverá ser realizado

para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de

executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público...”.

Para dar consequência e efetividade à política de transparência, a CAC divulga periodicamente

relatórios das solicitações de informações registradas no sistema SIC.SP, que permitem analisar o

atendimento e elaborar estatísticas sobre quantidades de pedidos, prazo médio de respostas, tipos

de resposta, recursos, entre outros.

No entanto, e a despeito destas informações de transparência ativa, a CAC tem sido demandada,

ao longo do tempo, para divulgar também a íntegra de perguntas dos cidadãos e respectivas

respostas dos órgãos públicos; tal demanda chega-nos por meio do sistema SIC.SP e tem sido, até

então, objeto de recusa por conta da presença de informações pessoais nessas perguntas e

respostas.

Assim, valendo-se das informações primárias registradas no Sistema SIC.SP, em seu formato

original, e com a adoção da técnica disponível para proteger as informações pessoais ali constantes

(como conceituado pela LGPD, “...Art. 5º...III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não

possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião

de seu tratamento;...”) a CAC buscou modos que permitissem o atendimento dos preceitos legais e

as demandas formuladas, chegando a uma solução que entende suficiente e adequada, apresentada

adiante.

O objetivo dessa Nota Técnica é a de recomendar a publicização das perguntas formuladas pelos

cidadãos e as respostas fornecidas pelos órgãos e entidades públicas, com a adoção de técnica de

anonimização das informações pessoais, visando a ampliação do quadro geral de transparência da

Administração Pública.
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2. Anonimização de dados pessoais

2.1. Desafio

Em linhas gerais, a questão central a se resolver era a de impedir que qualquer informação

considerada pessoal, ou que permitisse a identificação pessoal, constante nos campos de “pedido”

e “resposta” na base de dados do SIC.SP permanecesse acessível.

Há que se considerar aqui a necessidade de tratamento de uma base de dados cujo período em

questão (de maio de 2012 a maio de 2020) contempla 149.268 linhas (que equivale ao mesmo

número de pedidos) e 61 rótulos (colunas) de informações, que apresenta dados estruturados

(campos de NOME, ENDEREÇO, CEP, NÚMERO DE DOCUMENTO, entre outros) e dados não

estruturados (campos de PEDIDO do cidadão e RESPOSTA do órgão).

Os campos de informação da planilha com característica de dado não estruturado (texto livre) -

apresentam quantidade considerável de dados pessoais (ou que tornam identificável o cidadão),

sendo muito comum que o interessado registre no campo PEDIDO o próprio nome, repita os

números de RG ou CPF, que anote seu endereço físico ou eletrônico, entre outras situações diversas.

2.2. Método

Para identificar este tipo de informação a CAC valeu-se da pesquisa por palavras ou conjunto de

palavras, utilizando a metodologia da chamada “mineração de dados”(data mining) - cujas diretrizes

teóricas atendem a necessidade de anonimização das informações pessoais.

Usualmente a mineração de dados “... consiste em extrair regularidades, padrões ou tendências

de grandes volumes de textos em linguagem natural, normalmente, para objetivos específicos. ...

pretende extrair conhecimentos úteis de dados não estruturados ou semi-estruturados. ...”. (1)

O uso de palavras ou termos chave constituem a indexação necessária na chamada “mineração

textual”, “... A recuperação de informações (RI) corresponde à...à atividade de “encontrar material

(geralmente documentos) de natureza não estruturada (geralmente texto) que satisfaça uma

necessidade de informações de grandes coleções ( geralmente armazenados em computadores) ... Os

sistemas de RI contam principalmente com a indexação, ou seja, o processo de criação de índices ou

lista de termos presentes em documentos com ponteiros para as páginas em que ocorrem. ...”. (2)

O que diferencia o processo de anonimização aqui proposto é a finalidade; não avançamos para

a estruturação de dados que compõem a base de perguntas e respostas, mas atemo-nos ao objetivo

final de impedir a identificação dos cidadãos que realizaram pedidos para a Administração Pública -

seja por meio de nome, endereço, números de documentos, endereços eletrônicos. Nesse sentido foi

bastante ocultar a informação considerada pessoal, fazendo assim anonimização por supressão

(valores são substituídos por caracter especial; p.ex.: CPF 123.456.789-00, se torna XXX.XXX.XXX-XX).

Vale ressaltar que ...”A antítese do conceito de dado pessoal seria um dado anônimo, ou seja,

aquele que é incapaz de revelar a identidade de uma pessoa ... Essa inaptidão pode ser fruto de um
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processo pelo qual é quebrado o vínculo entre o(s) dado(s) e seu(s) respectivo(s) titular(es), o que é

chamado de anonimizaçào (DONEDA, Z0O6, p. 44). Esse processo pode se valer de diferentes

técnicas que buscam eliminar tais elementos identificadores de uma base de dados (COUNCIL OF

EUROPE, 2018), variando entre: a) supressão; b) generalização; c) randomização e

pseudoanonimização”. (3)

2.3. Execução

O Sistema SIC.SP, desenvolvido pela CAC e pela Prodesp, em seu desenho original, permite que

os dados estruturados e não estruturados possam ser exportados no formato .xlsx (planilha Excel,

Microsoft). A base de dados do SIC.SP pode ser exportada em quatro diferentes planilhas: “Pedido”,

“Recurso”, “Cidadão” e “Pedido Simplificado”; cada planilha traz um conjunto de dados diferentes e

um dado comum que é o número do protocolo SIC (número único gerado quando da finalização do

pedido). A base de trabalho de anonimização é portanto criada e editada em formato de planilha. A

lógica de anonimização seguiu os passos adiante:

2.3.1. A primeira ação foi unificar as planilhas de Pedido, Recurso e Dados do Cidadão, a partir da

chave comum (número do protocolo SIC), de modo a incorporar todas as informações constantes no

sistema SIC.SP (61 colunas de informação, vide Anexo 1);

2.3.2. Em seguida, e com base nos dados fornecidos em “Dados do Cidadão”, criou-se um conjunto

de palavras ou termos chave para realizar a pesquisa textual :

2.3.3. Nome do cidadão: foram criadas tabelas a partir do nome dos cidadãos, separando cada parte

do nome em um indexador. Por exemplo: o nome “Gabriel Inácio Gomes Sanches” permitiu criar um

índice composto pelas expressões “Gabriel”, “Inácio”, “Gomes” e “Sanches”, que além de

resguardar o nome do cidadão também tem efeito sobre a menção que ele possa fazer a um

aparentado;

2.3.4. Nome de logradouro: processo idêntico ao item precedente;

2.3.5. Números de documentos: criou-se termos de referência de “0” a “9"; a possibilidade de

adotar um modelo baseado em quantidade de caracteres do CPF ou RG, p.ex, foi afastada por conta

da diversidade de grafias;

2.3.6. Endereço de e-mail: foi criada uma tabela com todos os endereços de emails localizados

através do caracter “@” dos campos de pedido e respostas.

Com a criação destas tabelas de termos elaboramos uma função em VBA – Visual Basic for

Applications – escrita no aplicativo excel com a função de automatizar e personalizar a ação de

“procura e substituição” da planilha; a “procura” se dava nas tabelas de termos criados e na

“substituição” adotamos a troca do caracter original pelo caracter “X”, ou pela ocultação no caso do

endereço de email com a substituição pelo caracter “@” de um conjunto de até 15 caracteres que

antecedessem o “@” no endereço de email fornecido, o que resultou:
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2.3.7. Quanto aos nomes (do interessado, aparentados e representados citados, nomes de

logradouro, cidades, estado) a anonimização é eficiente e impede a identificação de qualquer pessoa;

há prejuízo quando se trata de nomes de cidade e em nomes com menos de 4 caracteres, mas em

grau aceitável, posto que não impede a análise da base de dados;

2.3.8. Quanto aos números de documentos (ou de logradouros ou referências legais) o modelo

adotado de conversão de algarismos em caracter “X” revelou-se o mais adequado e passível de

aplicação porque o campo de texto livre permite que as informações de números de documentos

(CPF,RG) sejam grafadas de modos diversos (com separação por “/” ou “.” ou “-”, ou mesmo sem

separação);

2.3.9. Quanto ao endereço de e-mail obtivemos a mesma eficiência;

2.3.10. O número original do protocolo foi substituído por um número de controle nele baseado,

para evitar o acesso indevido por meio do sistema SIC.SP.

Concluímos que o modelo nos permite afirmar, no que concerne a supressão de numerais, que o

eventual prejuízo na identificação de referências legais, não impede a compreensão do “núcleo” da

pergunta ou resposta e de sua análise. Nesse sentido é importante anotar que os dados íntegros

foram entregues ao interessado; e no caso de necessidade de esclarecimentos a CAC pode resgatar

de pronto a informação não tratada.

2.4. Resultado do “tarjamento” eletrônico

As imagens adiante apresentam o resultado final do trabalho de tarjamento eletrônico para uma

grande massa de dados, demonstrando sua viabilidade e adequação para divulgação de dados .

As figuras trazem a pergunta ou resposta originais com tarjamento manual e ao seu lado o

resultado da aplicação do método adotado:
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2.5. Avaliação externa

A base de dados obtida foi submetida à apreciação da Ouvidoria Geral do Estado-OGE (que a

recebeu integralmente), da Companhia do Metropolitano de São Paulo-METRÔ e à Fundação CASA

(estas receberam apenas as próprias bases), e os três órgãos reconheceram a efetividade da

anonimização, sendo que OGE e Metro ressalvaram que os dados numéricos poderiam ser mantidos

e a Fundação CASA anotou falhas no campo de respostas para anonimização de e-mails, que foram

sanadas.

3. Recomendações

A exposição das questões de ordem legal e dos fatos tornam imperativa a publicização do banco

de dados de pedidos e respostas registradas no Sistema SIC.SP gerido pela Central de Atendimento

ao Cidadão-CAC.

O modelo adotado revela-se seguro para proteger as informações pessoais e suficientemente

eficaz para o entendimento do núcleo central de cada pergunta e resposta, permitindo assim o

controle social da ação estatal no âmbito do acesso à informação, nos termos da LAI.
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Por todo o exposto recomendamos a imediata publicização do banco de dados de perguntas e

respostas registradas no Sistema SIC.SP nos termos em que foram aqui apresentados.
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Anexo 1 - Rótulos das colunas de informações do Sistema SIC.SP resultante da junção dos arquivos

“Pedido”, “Recurso” e “Cidadão” - Data de extração dos dados: 20/07/2020 - Período: Maio de

2012 a Maio de 2020.

1) Data do Pedido
2) Protocolo
3) Nome/Razão Social
4) Forma do Pedido
5) Orgão/Entidade
6) SIC
7) Pedido
8) Síntese
9) Forma de recebimento da resposta
10) Situação do pedido
11) Natureza da Solicitação
12) A Solicitação foi
13) Resposta
14) Data da Resposta
15) Prorrogada
16) Redirecionado por
17) Tempo Resposta (em dias)
18) Em Atraso
19) Recurso
20) Situação do Recurso
21) Anexo Solicitação
22) Anexo Resposta
23) Instância
24) Natureza da Solicitação
25) Classificação da Resposta
26) Data do Recurso
27) Classificação do Motivo de Recurso
28) Motivo do Recurso
29) Situação do Recurso
30) Classificação do Recurso
31) Resposta

32) Data da Resposta do Recurso
33) Tempo de Resposta (dias)
34) Em Atraso
35) Anexo do Recurso
36) Instância
37) Natureza da Solicitação
38) Classificação da Resposta
39) Data do Recurso
40) Classificação do Motivo de Recurso
41) Motivo do Recurso
42) Situação do Recurso
43) Classificação do Recurso
44) Resposta
45) Data da Resposta do Recurso
46) Tempo de Resposta (dias)
47) Em Atraso
48) Anexo do Recurso
49) Instância
50) Natureza da Solicitação
51) Classificação da Resposta
52) Data do Recurso
53) Classificação do Motivo de Recurso
54) Motivo do Recurso
55) Situação do Recurso
56) Classificação do Recurso
57) Resposta
58) Data da Resposta do Recurso
59) Tempo de Resposta (dias)
60) Em Atraso
61) Anexo do Recurso.
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Anexo 2 - Anexo 1 - Rótulos das colunas de informações do Sistema SIC.SP a publicizar com

indicação do tramento realizado

1) Data do Pedido
2) Protocolo (a)
3) Nome/Razão Social (b)
4) Forma do Pedido
5) Orgão/Entidade
6) SIC
7) Pedido (c)
8) Síntese (c)
9) Forma de recebimento da resposta
10) Situação do pedido
11) Natureza da Solicitação
12) A Solicitação foi
13) Resposta (c)
14) Data da Resposta
15) Prorrogada
16) Redirecionado por
17) Tempo Resposta (em dias)
18) Em Atraso
19) Recurso (d)
20) Situação do Recurso
21) Anexo Solicitação
22) Anexo Resposta
23) Instância (e)
24) Natureza da Solicitação
25) Classificação da Resposta
26) Data do Recurso
27) Classificação do Motivo de Recurso
28) Motivo do Recurso (c)
29) Situação do Recurso
30) Classificação do Recurso
31) Resposta (c)

32) Data da Resposta do Recurso
33) Tempo de Resposta (dias)
34) Em Atraso
35) Anexo do Recurso
36) Instância (f)
37) Natureza da Solicitação
38) Classificação da Resposta
39) Data do Recurso
40) Classificação do Motivo de Recurso
41) Motivo do Recurso (c)
42) Situação do Recurso
43) Classificação do Recurso
44) Resposta (c)
45) Data da Resposta do Recurso
46) Tempo de Resposta (dias)
47) Em Atraso
48) Anexo do Recurso
49) Instância (g)
50) Natureza da Solicitação
51) Classificação da Resposta
52) Data do Recurso
53) Classificação do Motivo de Recurso
54) Motivo do Recurso (c)
55) Situação do Recurso
56) Classificação do Recurso
57) Resposta (c)
58) Data da Resposta do Recurso
59) Tempo de Resposta (dias)
60) Em Atraso
61) Anexo do Recurso.

a) O número de“Protocolo” é tratado para gerar outro número nele referenciado;
b) O rótulo “Nome/Razão Social” foi mantido, mas os campos tiveram seus conteúdos apagados;
c) Os campos de “Pedido”, “Síntese”, “Resposta”, “Motivo de Recurso” e “Resposta” (estes dois
últimos no âmbito das instâncias de recurso) foram tratados para anonimização;
d) O campo “Recurso” usa os numerais “1”, “2” e “3” para indicar em qual instância de recurso se
encontrava o pedido no momento da extração dos dados;
e) f) g) O campo “Instância” usa os numerais “1”, “2” e “3” para indicar a qual instância de recurso
se referem os campos subsequentes.


