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Para que servem os dados públicos? 



Para que servem os dados públicos? 



Para que servem os dados públicos? 

Prestação de contas 

Informações sobre a 
Administração 

Proteção aos direitos 
humanos 

Controle Externo e 
Social 

Formulação de políticas 
públicas 

Realização de pesquisas 



Portais da Transparência 



Portais da Transparência 

• Dados e informações gerais sobre servidores públicos 

▫ Lotação, remuneração, quadro de cargos 

• Organização da Administração 

• Planejamento e Orçamento (PPA, LDO, LOA) 

• Receitas 

• Despesas 

• Repasses e transferências 

• Contratos públicos e PPPs 

• Prestação de Contas 

• Editais de concursos e licitações 

• Dados setoriais (investimentos em saúde, educação,...) 

 



Portais da Transparência 



Dados Abertos: o que são? 

• Dados livremente acessáveis por qualquer pessoa, que se sujeitam apenas à 
referência da fonte e compartilhamento no mesmo formato. 

 



Portais Governo Aberto 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/  

http://www.governoaberto.sp.gov.br/


Bases de Dados 



Mas e se mesmo depois de procurar 
em todos esses portais eu não 
encontrar o que precisava? 



Portal da Transparência  Serviço de Informação 
ao Cidadão 

Administração 
do Portal 

2ª Instância 
Recursal 

Acesso à Informação 

Transparência Passiva Transparência Ativa 

(Decreto nº 58.052/2012) 



Transparência Passiva 

 

• Artigo 10 da LAI: “Qualquer interessado poderá apresentar pedido 
de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 
1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida.” 



O que é possível pedir por meio da 

transparência passiva? 
 

• Tudo o que não está disponível em transparência ativa: 

 

▫ Dados, documentos ou informações públicas 

 

▫ Existentes, disponíveis e custodiadas pelos órgãos públicos 

 

▫ Que não possuam restrições a seu acesso 

 Informações pessoais sensíveis (honra, imagem, intimidade, vida privada) 

 Classificação (segredo de Estado / segurança da sociedade e do Estado) 

 Sigilo legal (fiscal, bancário, judicial) 



Plataforma SIC 



Plataforma SIC: como usar? 



Plataforma SIC: como usar? 



Fluxo dos pedidos 

Pedido Sigiloso 

Não 
respondido 

Inexistente 

Recursos 

Não é dado, 
documento ou 

informação 

Acesso 

Não 
respondido 

Término 

Decisão  
mantida 

Acesso 

1º: À autoridade superior 
ou máxima do órgão 
2º: OGM, OGE, OGU/CGU 
3º: CMAI, CEAI, CMRI  



Lei de Acesso: 

 
Capítulo II - do Acesso a Informações e da sua divulgação  

 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 

normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
  
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 

e sua divulgação;  
 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e  
 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e 
eventual restrição de acesso. 
 



Os dados pessoais e a LAI: 

Dados pessoais 

Dados custodiados pelo Estado 

Dados pessoais sensíveis 



Dados pessoais sensíveis: 

• Relativos a: 

 

▫ Honra 

▫ Imagem 

▫ Vida privada 

▫ Intimidade 

 

 

 

“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” 



Acesso x Tratamento 

• Acesso: dados requeridos por cidadãos, sem necessidade de 
motivação, para interesse particular. 

 
     X 
 
• Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração; 
 

      
 
 



Consentimento dispensado para 

acesso: 

• Prevenção e diagnóstico médico 

• Cumprimento de ordem judicial 

• Defesa de direitos humanos 

• Proteção do interesse público e geral 
preponderante 

• Realização de estatísticas e pesquisas científicas 
de evidente interesse público ou geral, previsto 
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa 

 

 



Tratamento de dados pessoais: 

• Consentimento do titular 
• Sem consentimento: 
▫ Obrigação legal 
▫ Execução de políticas públicas 
▫ Pesquisas científicas 
▫ Exercício regular de direitos e procedimentos 

judiciais ou administrativos 
▫ Proteção da vida ou integridade física 
▫ Tutela da saúde 
▫ Preservação a fraudes 



Obrigado! 

Michel Kurdoglian Lutaif 
m.lutaif@sp.gov.br 

 

Manuella Soares Ramalho 
msramalho@sp.gov.br 


