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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação SEDESC 4/CSCOR/STI nº 5/2021

Referência: Documento Único de Projeto (1758059)

 

Assunto: Resultados dos testes de carga do Ckan.

 

Senhora Coordenadora de Sistemas Corporativos,

 

Informo que em 13.09.2021 foram realizados, em conjunto com a
SESOP, testes de carga (capacidade) no servidor do CKAN.

Teste de carga utilizando-se ferramenta automatizada, simulando
incremento na quantidade de usuários ao longo do tempo, até
atingir o máximo de usuários simultâneos estipulado.

Metodologia utilizada:
•    Total de usuários simultâneos: 500
•    Incremento de usuários por segundo: 2
•    Tempo estimado do teste em cada cenário: aproximadamente 5
minutos

O teste de carga foi realizado medindo-se os seguintes parâmetros:
•    Tempo de resposta do servidor
•    Quantidade de requisições por segundo
•    Quantitativo de usuários simultâneos ao longo do tempo
•    Uso dos recursos de hardware ao longo do tempo de execução
do teste de carga

Cenário 1: teste de carga acessando a página inicial do site
(https://ckan.tse.jus.br)
Teste de carga acessando a página inicial do ckan.
Erros ocorreram após alcançar 250 usuários simultâneos.
Relatório: anexo SEI 1781027

Cenário 2: teste de carga acessando datasets aleatórios
(https://ckan.tse.jus.br/dataset/<valor randômico>)
Foi executado teste de carga acessando aleatoriamente datasets
pré-definidos em uma lista.
Erros ocorreram ao alcançar 234 usuários simultâneos.
Relatório: anexo SEI 1781029

Cenário 3: teste de carga simulando busca no site
(https://ckan.tse.jus.br/search?q=<valor randômico>)
Será executado teste de carga utilizando a funcionalidade de busca
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da ferramenta ckan.
Erros ocorreram ao alcançar 246 usuários simultâneos.
Relatório: anexo SEI 1781030

Erros ocorridos:

The read operation timed out.
Connection closed.

Após a ocorrência dos erros é notório o aumento no tempo de
resposta das páginas, prejudicando a experiência do usuário na
navegação das páginas.

O gráfico abaixo foi gerado pela SESOP durante a execução dos
testes.

Corroborando com o disposto na Informação COINF/STI nº
42/2020 (SEI 1255903), parágrafo 3º:

(...)

3. Inicialmente, considerando-se a diferença de tecnologia citada na
alínea iii e aquela utilizada nos equipamentos servidores do Datacenter
do TSE, informamos que é recomendável a realização de novos testes
de performance quando da disponibilização de equipamentos de
datacenter,  visando dimensionar memória e processadores dos
servidores de produção. Para tais testes, recomenda-se que seja realizada
carga crescente de número de acessos, de forma a obter-se uma curva
que demonstre o tempo de resposta da aplicação frente ao número de
acessos. Tais informações possibilitarão afirmar o número de
processadores a serem disponibilizados.

(...),

Solicito o envio dos autos à COINF para, caso julgue conveniente,
realizar o dimensionamento da infraestrutura do servidor.
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É a informação.

KAZUO AOKI
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 14/09/2021, às 20:21, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1781031&crc=C75720F3,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1781031 e o código CRC
C75720F3.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSESSORIA JURÍDICA

 

Parecer ASJUR nº 421/2021

 

Procedimento Administrativo nº 2019.00.000006124-6

 

Síntese: Consulta.
Legalidade de abertura
dos dados constantes da
base Candidatos
do Repositório de Dados
Eleitorais à luz da Lei
Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD).
Possibilidade condicionada
aos termos do parecer.

 

I – RELATÓRIO

Em atenção ao despacho GAB-DG 1691139, vem o presente
procedimento a esta Assessoria para manifestação, sob a ótica da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), acerca da legalidade da abertura dos dados
constantes do Repositório de Dados Eleitorais (RDE), publicado no site do TSE,
nos termos do disposto no despacho do Grupo de Trabalho de Dados
Abertos 1690057.

2. Relata-se no expediente do GT de Dados Abertos que, a fim de
subsidiar a análise da Asjur, elaborou-se relatório com descrição dos campos dos
arquivos do RDE (1690054), com sugestão de que, após o exame jurídico, seja
preenchida a coluna que indica se a respectiva informação pode ser disponibilizada
como dado aberto. No mesmo documento, sugere-se, ainda, que, diante do volume
de dados que compõem o relatório, a análise seja realizada por bases.

3. Feito esse relato introdutório e anuindo com a sugestão do Grupo de
Trabalho de Dados Abertos, passa-se ao exame jurídico da base Candidatos do
RDE.
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II – ANÁLISE

A) Premissas

4. Preliminarmente, é oportuno registrar que a disponibilização de
informações de interesse coletivo pelos órgãos públicos em formato aberto[1]
passou a ser uma exigência em decorrência da edição da Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação – LAI), a qual dispõe em seu art. 8º:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

[...]

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de
que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da
rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento,
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de
fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas
e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis
para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora
do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

[...]

 

5. Anos após a edição da LAI, o Tribunal de Contas da União realizou
levantamento de auditoria com o objetivo de conhecer iniciativas de publicação de
dados abertos na Administração Pública Federal, o que resultou no Acórdão nº
2.569/2014 – Plenário. Este acórdão e alguns outros que o
sucederam[2] serviram de paradigma para a atuação da Administração no que tange
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à disponibilização de dados públicos em formato aberto. 

6. Nessa esteira, a fim de dar cumprimento ao disposto na referida lei e nas
orientações da Corte de Contas, o Tribunal instituiu, por meio da Portaria-TSE nº
93/2021 (1572672), a Política de Dados Abertos do Tribunal, a qual dispõe, em
seu art. 26, p. único, sobre a transposição dos dados eleitorais do RDE para o Portal
de Dados Abertos do TSE:

Art. 26. O Grupo de Trabalho de Dados Abertos, instituído pela Portaria
TSE nº 354, de 14 de maio de 2019, elaborará e coordenará a execução
do primeiro e do segundo Planos de Dados Abertos do Tribunal.

Parágrafo único. O primeiro Plano de Dados Abertos abarcará a
construção do portal de dados abertos do TSE e a adequação e
transposição dos dados eleitorais contidos no Repositório de Dados
Eleitorais para o referido portal.

 

7. Acerca do primeiro Plano de Dados Abertos a que se refere o p. único
do art. 26 da Portaria nº 93/2021, é mister consignar que foi elaborado nos termos
do doc. 1670565, em que se informa que parte dos dados que serão disponibilizados
no Portal de Dados Abertos atualmente integra o RDE, carecendo, entretanto, para
inserção das informações do Repositório no Portal, de adequação à Infraestrutura
Nacional de Dados Abertos (INDA). Vale transcrever do primeiro Plano de Dados
Abertos: 

Importa salientar que parte dos dados selecionados compõe os dados
hoje disponibilizados no Repositório de Dados Eleitorais - RDE.
Contudo, faz-se necessário promover alguns ajustes para que eles sigam
os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). A
priorização das bases do RDE encontra respaldo na alta frequência de
acessos e na grande demanda por parte de agentes de pesquisa,
imprensa, partidos políticos, pessoas candidatas a cargos políticos,
cidadãs e cidadãos comuns.

Desse modo, a implementação do Portal de Dados Abertos substituirá o
ambiente do Repositório de Dados Eleitorais, oferecendo às pessoas
interessadas benefícios como:

a) O aprimoramento da padronização da estrutura dos conjuntos de
dados e da descrição dos dados;

b) A inclusão de novas variáveis nos arquivos já existentes, levando em
consideração sugestões recebidas de agentes de pesquisa e sociedade
em geral;

c) A facilitação de extrações automatizadas;

d) O melhoramento da capacidade de busca pelo usuário.

Portanto, os dados que estão sendo abertos e/ou aprimorados
relacionam-se à atividade fim do TSE: a coordenação do processo
eleitoral e a prestação jurisdicional. Dessa forma, compatibilizam-se os
esforços necessários à abertura de dados com aqueles necessários à
realização do pleito, priorizando-se o atendimento de demandas já
existentes de abertura de dados. Os dados em formato aberto serão
divulgados à sociedade por meio de publicação no Portal Brasileiro de
Dados Abertos (www.dados.gov.br) e no Portal de Dados Abertos do
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TSE, a ser criado.

 

6. Para além dos parâmetros estabelecidos na INDA, faz-se necessário
verificar a subsunção dos dados a serem transpostos às disposições da Lei nº
13.709/2018 –  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com vigência
iniciada em setembro de 2020. É nesse contexto que a presente análise será
realizada[3].

7. Com base nisso, verifica-se que qualquer disponibilização de dado no
formato aberto, nos termos da LAI, deve ser compatibilizada com a proteção de
dados pessoais assegurada pela LGPD. Nesse ponto, convém lembrar que a própria
Lei de Acesso à Informação, anos antes da edição da LGPD, já apresentava
mecanismos com vistas a essa proteção, senão vejamos:

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

[...]

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

[...]

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à
intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que
elas se referirem; e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante
de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo
será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido
quando as informações forem necessárias:

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou
legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o
tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a
identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e
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imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar
processo de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a
recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento
de informação pessoal.

[Grifo acrescentado]

 

8. Com base nos dispositivos supracitados, observa-se que os
procedimentos para tratamento de informação pessoal a que se refere o art. 31, § 5º,
da LAI são objeto da LGPD. 

9. Quanto aos termos da LGPD, convém destacar que o tratamento de
qualquer informação pessoal pela Administração Pública deve se dar tão-somente na
medida necessária para o alcance da finalidade expressamente prevista; de maneira
consentida pelo titular do dado ou sem consentimento nas hipóteses previstas na Lei
nº 13.709/2018, observados, em todos os casos, os princípios elencados em seu art.
6º. 

10. Sobre isso, a LGPD discrimina nos seguintes termos as hipóteses de
tratamento de dados pessoais, não sensíveis (art. 7º) e sensíveis (art. 11):

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado
de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis
e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou
instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV
desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

[...]

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do
controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais; ou

[...]

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve
considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram
sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste
artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular,
resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I
do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados
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pessoais com outros controladores deverá obter consentimento
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa
do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga
os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei,
especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos
direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os
§§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades,
desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o
novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como
os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.

[...]

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá
ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma
específica e destacada, para finalidades específicas;

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

[...]

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados
pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao
titular, ressalvado o disposto em legislação específica.

[...] [Grifo acrescentando]

 

11. Levando-se em conta as hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 para
tratamento de dados pessoais, é possível inferir que, ainda que eventual dado
pessoal constante do RDE tenha sido coletado com base em consentimento expresso
do titular ou com dispensa legal deste, é necessário que, para divulgação desse dado
no Portal de Dados Abertos do Tribunal, verifique-se se há a manutenção da
finalidade para o qual foi coletado.

12. Sobre isso, parece-nos que a finalidade-mor de disponibilização de
dados abertos pelos órgãos públicos é dar transparência às informações geridas,
assim como possibilitar que os cidadãos, de posse desses dados, tenham uma melhor
interlocução com o Estado e possam utilizá-los para fins variados. 

13. Diante disso, é possível concluir que qualquer dado pessoal já coletado
pelo Tribunal, ainda que também tenha como princípio a transparência e a
publicidade, não se coadunará com essa finalidade de possibilitar ao usuário a
utilização ou reutilização não controlada.
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14. Nessa medida, tem-se que, a rigor, qualquer dado pessoal que
componha o Repositório de Dados Eleitorais não poderá ser objeto de divulgação
na forma de dado aberto, salvo se for possível a sua anonimização, visto que, nesse
caso, o dado deixa de ser considerado pessoal, na forma do art. 12 da LGPD:

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais
para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao
qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios
próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração
fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o
processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e
a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os
fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil
comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas
utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca
de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais.

[...]

 

15. Na dicção do art. 12, o dado anonimizado não deixará de ser
considerado pessoal se o processo de anonimização for revertido, utilizando
exclusivamente meios próprios ou quando puder ser revertido por esforços
razoáveis.

16. Nesse ponto, diante dessas ressalvas, poder-se-ia questionar se a
exigência de disponibilização de dados em formato aberto contida na LAI não
autorizaria a Administração a divulgar os referidos dados com o objetivo de
executar a ordem legal, na forma do art. 23 da LGPD:

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de
direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011 (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, desde que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo
informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os
procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas
atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios
eletrônicos;

II - (VETADO); e

III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de
tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e  

IV - (VETADO).       
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17. Ocorre que a LGPD dispõe, em seu art. 26, que "o uso compartilhado
de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de
execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas", respeitados os princípios elencados no art. 6º da lei, quais sejam:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar
a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento
de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a
integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para
o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas
e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de
danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente,
da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e
o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive,
da eficácia dessas medidas.

 

18. Especificamente quanto à Política de Dados Abertos do TSE, instituída
pela Portaria nº 93/2021, tem-se os seguintes objetivos elencados em seu art. 3º:

I - promover a abertura de dados produzidos ou custodiados pelo TSE,
desde que sobre eles não recaia vedação expressa de acesso;

II - aprimorar a cultura de transparência no TSE;

III - incrementar os processos de gestão da informação e de acesso a
informações públicas produzidas ou custodiadas pelo TSE;

IV - facilitar o intercâmbio de dados entre as unidades do TSE e entre
este e outros entes públicos;
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V - estimular o controle social e o desenvolvimento de novas
tecnologias destinadas à construção de um ambiente de gestão pública
participativa e democrática;

VI - impulsionar a melhoria da oferta de serviços públicos para o
cidadão e os demais interessados;

VII - favorecer a criação de produtos e serviços de utilidade pública; e

VIII - promover o compartilhamento de soluções de Tecnologia da
Informação no TSE, de forma a evitar a duplicidade de ações e o
desperdício de recursos na disseminação de dados e informações.

 

19. Com base nos princípios indicados no art. 6º da LGPD, parece-nos que
eventual divulgação de dados pessoais com o fito de dar transparência e publicidade
às informações geridas pelo Tribunal, nos termos da LAI e da Política de Dados
Abertos do Tribunal, iria de encontro, de início, aos princípios da adequação e da
necessidade, visto que, aparentemente, desproporcional ao fim almejado. 

20. Nesse ponto, vale relembrar os conceitos de dado pessoal e dado
pessoal sensível trazidos pela LGPD:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável;

II - dado pessoal sensível: 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;

 

21. Passando-se à análise dos dados submetidos a exame, verifica-se que os
arquivos que atualmente compõem o RDE foram agrupados no
Relatório 1690054 em bases de dados assim intituladas: Candidatos; Eleitorado;
Resultados; Comparecimento e abstenção; Mesário; Partidos; Prestação de contas
eleitorais; Prestação de contas partidárias; Processual; e Pesquisa eleitoral. 

22. Diante disso, a presente análise será compartimentada em pareceres
distintos com o fito de identificar as especificidades jurídicas aplicáveis a cada base
ou a cada grupo de bases, ressalvando-se que o preenchimento da coluna do
Relatório 1690054 levou em consideração cada variável indicada como dado
absoluto e isolado, do que se depreende a necessidade de identificação, pelo CGPD
ou pela unidade técnica que julgar competente, de eventual cruzamento de variáveis
passíveis de divulgação que possa ensejar a identificação de dado com restrição de
acesso, visto que, nessa hipótese, entende-se que as referidas variáveis, inicialmente
com atributo de publicização, também não poderão ser divulgadas.

 

B) Base Candidatos

Sub-base Arquivo Candidatos

Parecer ASJUR 421 (1740139)         SEI 2019.00.000006124-6 / pg. 12

Num. 156926537 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: Elismara Silva Neiva - 05/10/2021 18:53:09
https://pje.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100518530352700000155625973
Número do documento: 21100518530352700000155625973



23. A base Candidatos é composta por informações de cunho genérico e
outras que particularizam os candidatos. Sobre isso, consigna-se que as informações
pessoais dos candidatos são coletadas por força do art. 11, § 1º, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:

Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto
do ano em que se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o
candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de
domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça
Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.

IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de
Estado e a Presidente da República. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

 

24. Além dos dados acima descritos, as resoluções expedidas pelo TSE,
por força do seu papel regulamentar, têm detalhado outras informações a serem
coletadas dos candidatos por ocasião do registro de candidatura. Nesse ponto,
convém registrar que a Resolução nº 23.609/2019, aplicável às Eleições de 2020 e
às subsequentes, previu em seu art. 24:

Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes
informações:

I - dados pessoais: inscrição eleitoral, nome completo ou, se houver,
nome social declarado no Cadastro Eleitoral, data de nascimento,
unidade da Federação e município de nascimento, nacionalidade,
gênero, cor ou raça, se pessoa com deficiência e qual o tipo, estado
civil, ocupação, grau de instrução, indicação de ocupação de cargo em
comissão ou função comissionada na administração pública, número da
carteira de identidade com o órgão expedidor e a unidade da Federação,
número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

II - dados para contato: telefone móvel que disponha de aplicativo de
mensagens instantâneas, endereço eletrônico e endereço completo para
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da
Justiça Eleitoral, telefone fixo, endereço do comitê central de campanha
e endereço fiscal para atribuição de CNPJ;

III - dados do candidato: partido político, cargo pleiteado, número do
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candidato, nome para constar da urna eletrônica, informação se é
candidato à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e a quais eleições já
concorreu;

IV - declaração de ciência do candidato de que deverá prestar contas à
Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição,
indeferimento, cassação ou cancelamento do registro;

V - declaração de ciência de que os dados e documentos relativos a seu
registro serão divulgados no sítio do Tribunal Superior Eleitoral e
tribunais regionais eleitorais (Lei nº 9.504, art. 11, § 6º);

VI - autorização do candidato ao partido ou coligação para concorrer;

VII - declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o
mural eletrônico e os meios informados no inciso II para verificar o
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da
Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as
informações relativas àqueles meios;

VIII - endereço eletrônico do sítio do candidato, ou de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, caso já existentes.

 

25. Com base na Lei nº 9.504/1997 e na resolução do TSE supracitada,
tem-se que a publicidade aos dados dos candidatos é um comando contido no art.
11, § 6º, da Lei nº 9.504/1997 e, atualmente, no art. 24, V, da Res. nº 23.609/2019,
o qual se concretiza na divulgação das referidas informações por meio do Sistema
de Candidaturas (Candex), disponibilizado no site do Tribunal.

26. Nesse ponto, é oportuno trazer à baila recente julgado da Corte
Superior Eleitoral (Processo Administrativo nº 0600448-51.2019.6.0.0000), no qual
se entendeu que, caso o candidato não seja eleito ou, se eleito, já tenha transcorrido
o mandato, as respectivas informações pessoais e patrimoniais não mais se revertem
da necessária publicidade a que está atrelado o Tribunal. Transcreva-se a ementa do
referido julgado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO NÃO
ELEITO. CARGO DE SENADOR. SISTEMA DIVULGACAND. PEDIDO
DE EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS E PATRIMONIAIS.
EXPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DIREITO DO ELEITOR E DOS
DEMAIS ATORES DO JOGO POLÍTICO. PLEITO FINDO.
FINALIDADE EXAURIDA. DIREITO À PRIVACIDADE DO EX-
CANDIDATO. PREVALÊNCIA. DEFERIMENTO.

1. Pedido de candidato não eleito ao cargo de senador nas Eleições
2018 de retirada de suas informações pessoais do Sistema de
Divulgação de Candidaturas (DivulgaCand).

2. O Sistema DivulgaCand é um recurso disponibilizado na rede
mundial de computadores, que possibilita o acesso, pelos cidadãos, de
informações detalhadas acerca de todos os candidatos que pediram o
registro na Justiça Eleitoral, como nome completo, nome escolhido para
urna, partido (e coligação), número, cargo eletivo a disputar, situação
do processo de registro de candidatura, declaração de bens, certidões
criminais e página oficial.
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3. O DivulgaCand constitui importante ferramenta que visa a informar
os eleitores sobre os candidatos que disputam as eleições, legitimando
sobremaneira o processo eleitoral, dada a transparência das
informações, fonte de auxílio nas escolhas pessoais, refletindo em
aumento na qualidade do voto.

4. Quando alguém decide concorrer a cargo público, torna-se pessoa
pública, devendo se submeter às normas que regulam o pleito, a
exemplo da disponibilização, aos demais atores do jogo político –
eleitores, veículos de comunicação, adversários, Ministério Público,
entre outros –, de seus dados pessoais e patrimoniais, que possibilitam a
fiscalização e o controle social, fortalecendo a democracia e seus
consectários, como os princípios da publicidade, da moralidade e da
eficiência.

5. Após o encerramento do processo eleitoral, muitas informações, de
caráter pessoal e patrimonial, de candidatos que deixaram de ser eleitos
não necessitam mais ficarem expostas ao público, prevalecendo, nessas
hipóteses, o direito à privacidade, sobretudo para aqueles que não são
considerados pessoas públicas. Nessas situações, a finalidade eleitoral
da publicidade de dados pessoais se exaure.

6. A jurisprudência do TSE é no sentido de permitir a restrição à
divulgação dos dados pessoais e patrimoniais de ex-candidatos após o
encerramento do processo eleitoral. Assim, já no curso do mandato do
cargo para o qual concorreram, a intimidade de candidatos derrotados
prevalecerá sobre a publicidade eleitoral, visto que inexiste, a partir
desse momento, interesse público na permanência da exposição.

7. O entendimento desta Corte Superior vai ao encontro das disposições
contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº
13.709/2018 –, a qual ainda entrará em vigor.

8. A novel legislação regula o tratamento, por pessoa física ou jurídica,
de dados pessoais e sensíveis, inclusive nos meios digitais, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, sendo aplicável, ainda, aos entes públicos, nos termos dos arts.
1º, parágrafo único, 3º, 5º, 7º, 10, 11, 15 e 23.

9. O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público deve ser
realizado para atender à sua finalidade pública, na persecução do
interesse público, com o escopo de executar as competências legais
ou cumprir as atribuições legais do serviço público e concretizar
políticas públicas. Logo, verificado que tal propósito foi alcançado
ou exaurido, deixando os dados de ser necessários ou pertinentes
segundo a causa justificadora, torna-se imprescindível promover o
término desse tratamento, mormente se o acesso a eles for de caráter
público.

10. Pedido deferido, a fim de que o TRE/DF seja oficiado para que
promova os ajustes no Sistema DivulgaCand, classificando os dados
pessoais e patrimoniais do requerente como “não divulgável”.

[Processo Administrativo nº 060044851 - Brasília/DF - Acórdão de
16.6.2020 - Relator: Min. Og Fernandes - Publicação: DJE, Tomo 154,
Data 4.8.2020]

[Grifo acrescentado]
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27. Nessa medida, ainda que o dado do candidato esteja publicizado nos
termos autorizados pela Corte Eleitoral, qual seja, divulgação de dados de candidato
eleito com mandato em curso, entende esta Assessoria que disponibilizá-los sob a
forma de dado aberto extrapola a causa justificadora da coleta, razão porque se
recomenda que, salvo se houver a anonimização a que aduz a LGPD, as
informações pessoais dos candidatos, na forma contida no Relatório preenchido pela
Asjur, não devem ser divulgadas no Portal de Dados Abertos. Nesse ponto, vale
frisar lição contida no livro Tratado de Proteção de Dados Pessoais acerca da
necessidade de atuação governamental em consonância com o princípio da
proporcionalidade:

[...] As informações pessoais não são apenas titularidades individuais.
Elas integram a órbita de sua representação no corpo social, o que
demanda escolhas feitas em lei ou na Constituição, que demandem seu
processamento ou sua exposição.

A limitação desse direito fundamental, no caso concreto, exige, (i) uma
base jurídica segura, (ii) com a clareza necessária sobre a finalidade do
tratamento de dados, pra que se avalie o nível de intervenção no direito
fundamental, (iii) e que seja também proporcional, adequada e
necessária à finalidade pretendida, adotando, ainda, (iv) as providências
preventivas mínimas de cunho procedimental e organizacional,
orientadas à segurança dos cidadãos envolvidos e à diminuição dos
riscos de danos a seus direitos da personalidade. Em verdade, quanto
mais grave for essa restrição, mais contundentes devem ser as
justificativas, os critérios e as precauções para tal fim, sob pena de se
legitimar intervenções na vida privada em nome de fins genéricos ou
necessidades coletivas abstratas.22

O amplo acesso aos dados pessoais dos cidadãos brasileiros exige, no
mínimo, balizas legislativas em relação a essa coleta ou transferência, a
partir da previsão de medidas e de critérios de intervenção
proporcionais à gravidade da restrição a esse direito fundamental.

[Tratado de proteção de dados pessoais / coordenadores Danilo
Doneda... (et al) - Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 69]

 

28. Ainda sobre a anonimização de dados pessoais, é preciso ressaltar que,
se realizada, não deve permitir que o cruzamento com outros dados enseje a
identificação do titular da informação pessoal.

29. Como última questão acerca dos dados pessoais dos candidatos, é
preciso alertar que, quanto à divulgação do nome completo, o art. 12 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de
registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que
deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo
qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-
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se.

 

30. Tem-se então que, sendo o nome do candidato o dado apto a historiar a
atuação daquele player em determinado pleito eleitoral, seu nome, como dado bruto
– não cruzado com dados pessoais sensíveis –, seria, em tese, passível de divulgação
como dado aberto. Ocorre que, levando-se em conta que os dados a serem
divulgados devem ser avaliados à luz dos princípios da necessidade, da
proporcionalidade e da finalidade a que aduz a LGPD, entende esta Assessoria que
deve a Alta Administração avaliar se a divulgação do nome completo do candidato
é imprescindível à transparência que deve ser garantida à sociedade ou se a
divulgação apenas do nome constante da urna garantiria a mesma finalidade,
considerando ainda o que prescrevem os arts. 15 e 16 da LGPD: 

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas
seguintes hipóteses:

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados
deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade
específica almejada;

II - fim do período de tratamento;

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de
revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta
Lei, resguardado o interesse público; ou

IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao
disposto nesta Lei.

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu
tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada
a conservação para as seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de
tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e
desde que anonimizados os dados.

[Grifos acrescentados]

 

31. Em complemento à temática de identificação do candidato, informa-se
que a Corte Superior Eleitoral, ao responder a Consulta nº 060405458, esclareceu
que, havendo adoção de nome social por candidatos travestis ou transexuais na
forma do Decreto nº 8.727/2016, apenas o nome social deve ser utilizado nas
divulgações públicas. Transcreva-se do julgado eleitoral:

III. Com base nesses fundamentos, adotam-se as seguintes orientações
para as questões veiculadas na presente Consulta

[...]

2. A expressão contida no art. 12, caput, da Lei nº 9.504/97, de que o
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candidato deve “indicar seu nome completo” no pedido de registro
candidatura, refere-se ao nome civil, constante do cadastro eleitoral, por
ser imprescindível ao exame das certidões negativas exigidas no pedido
de registro de candidatura, o qual deverá ser restrito ao âmbito
interno da Justiça Eleitoral, enquanto o nome social deverá ser
utilizado nas divulgações públicas.

3. É possível o uso exclusivo do nome social nas urnas eletrônicas,
observados os parâmetros do art. 12 da Lei nº 9.504/97, que permite o
registro do “prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido
ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça
dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente”.

4. A expressão “não estabeleça dúvida quanto à sua identidade”,
prevista no caput do art. 12 da Lei nº 9.504/97, refere-se à identificação
do(a) candidato(a) conforme seja conhecido(a), inclusive quanto à
identidade de gênero.

5. O nome social poderá ser utilizado tanto nas candidaturas
proporcionais como nas majoritárias, haja vista que o art. 11 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer o rol de dados e documentos que devem
instruir o pedido de registro, não faz nenhuma distinção nesse sentido.

6. Acolhe-se a manifestação da Assessoria Consultiva no sentido de que
a autodeclaração de gênero deve ser manifestada por ocasião do
alistamento eleitoral ou da atualização dos dados do cadastro eleitoral,
ou seja, até cento e cinquenta dias à data das eleições, nos termos do art.
91, caput, da Lei nº 9.504 /97, razão pela qual se propõe a edição de
regras específicas sobre o tema que disponham, igualmente, sobre a
adoção de um novo modelo de título eleitoral no qual possa constar o
nome social, sem prejuízo do nome civil do eleitor.

[Grifo acrescentado]

 

32. Com base nisso, depreende-se que, ainda que no juízo de ponderação
recomendado no item 30 deste parecer opte-se pela divulgação do nome completo,
este somente poderá ser divulgado, no caso de candidatos travestis ou transexuais,
se inexistente nome social correspondente, nos termos do disposto no art. 9º-D da
Resolução-TSE nº 21.538/2003, alterada pela Res.-TSE nº 23.562/2018 em
decorrência do entendimento esposado na consulta supracitada[4]. Nesse ponto,
alerta-se que mesmo o nome social deve ser objeto do juízo de valoração a que aduz
o item 30 do parecer.

 

Sub-base Bens de candidatos

33. Sobre esse arquivo, vale lembrar a recomendação do Plenário do TSE
no Procedimento Administrativo nº 060044851, já citado no item 26 deste Parecer,
segundo o qual não devem ser publicizadas as informações patrimoniais dos ex-
candidatos após o encerramento do processo eleitoral.

34. Nessa medida, esta Assessoria indicou as variáveis que possuem
restrição de acesso à luz do entendimento da Corte Eleitoral e, embora não se
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vislumbre utilidade na divulgação das demais variáveis constantes dessa sub-base,
indicou aquelas que seriam passíveis de publicidade.

 

Sub-bases Coligações, Vagas e Motivo da cassação

35. Verifica-se que esses arquivos são compostos por variáveis que não
apresentam qualquer dado pessoal, razão porque inexiste óbice para a sua
divulgação como dado aberto.

 

Sub-base Fotos dos candidatos

36. As fotografias dos candidatos são coletadas por força do art. 11, VIII,
da Lei nº 9.504/1997 com vistas ao cumprimento do disposto art. 59, § 1º, da
mesma lei:

§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da
legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome
do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou
feminino, conforme o caso. 

 

37. Levando-se em conta o preceito supramencionado, conclui-se que a
finalidade para divulgação das fotografias é a identificação do candidato por
imagem no momento da votação eletrônica, motivo porque se entende que eventual
divulgação desse dado no formato aberto deve passar pelo mesmo juízo de
ponderação indicado no item 30 deste parecer.

 

III – CONCLUSÃO

38. Depreende-se de todo o exposto que o arcabouço jurídico a subsidiar a
análise requerida ainda é incipiente e escasso ante o recente ingresso da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais no ordenamento pátrio, o que pode ensejar a
necessidade de revisão futura de entendimento pelo Tribunal.

39. Nesse contexto, e considerando que diversos aspectos ora tratados vêm
sendo submetidos à apreciação da Corte Superior Eleitoral, sugere-se, ad cautelam,
a oitiva da Assessoria Consultiva do Tribunal, a fim de verificar se existem outros
parâmetros a serem considerados na abertura dos dados eleitorais dos candidatos.

40. Por fim, reitera-se que o presente exame se restringe à base Candidatos
do Repositório de Dados Eleitorais, a qual, acaso não identificadas outras restrições
pela Assessoria Consultiva, poderá ser divulgada no Portal de Dados Abertos na
forma deste Parecer e do relatório 1779635.
 
 

[1] O Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos, editado pela
Controladoria-Geral da União, assim define dados abertos:
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"São dados que podem ser livremente acessados, utilizados, modificados e
compartilhados por qualquer pessoa, estando sujeito a, no máximo, exigências que
visem preservar sua proveniência e abertura. (Fonte: Open Knowledge)"
[2] V. Acórdãos nºs 228/2015, 3.022/2015, 1.832/2018 e 1.855/2018, todos do
Plenário.
[3] Alerta-se que está em trâmite no Tribunal a minuta da Política Geral de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Justiça Eleitoral (doc.
1664316 do Procedimento SEI nº 2021.00.000002332-9), cujos termos já foram
objeto de análise por esta Assessoria, por meio do Parecer nº 327/2021 (1686028),
aguardando, entretanto, apreciação pela Corte Eleitoral, conforme autuado no
Processo Administrativo nº 0600343-06.2021.6.00.0000.
[4] Art. 9º-D. A Justiça Eleitoral restringirá a divulgação de nome civil dissonante
da identidade de gênero declarada no alistamento ou na atualização do cadastro
eleitoral.

É o parecer.

IZABELLA BELÚSIO DOS SANTOS
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 14/09/2021, às 10:27, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1740139&crc=C8759014,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1740139 e o código CRC
C8759014.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

 

De acordo com o Parecer Asjur nº 421/2021 (1740139).

À consideração do Senhor Diretor-Geral.

Respeitosamente,

MÉRCIA GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA
ASSESSORA-CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

  Documento assinado eletronicamente em 14/09/2021, às 19:38, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1740141&crc=A058350E,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1740141 e o código CRC
A058350E.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

Assunto:  Grupo de Trabalho de Dados Abertos. 1º Plano de Dados Abertos
do TSE.

 

Nos termos do Despacho DG 1782068, remeta-se à CGE, ASEPA e SJD,
para indicação de servidores que possam exercer o papel de agente de curadoria de
dados abertos das respectivas unidades no projeto Portal de Dados Abertos do TSE,
que, futuramente, substituirá o ambiente do Repositório de Dados Eleitorais.

 

SIMONE TRENTO
JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR

ELEITORAL
  Documento assinado eletronicamente em 16/09/2021, às 13:33, horário oficial

de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1782954&crc=69211DC9,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1782954 e o código CRC
69211DC9.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

 

O Grupo de Trabalho de Dados Abertos – GTDA, instituído pela
Portaria TSE nº 354, de 14 de maio de 2019, em continuidade à implementação do
1º Plano de Dados Abertos do TSE (Portaria TSE nº 525/2021), deliberou pela
necessidade de nomear servidores para exercer o papel de agente de curadoria de
dados abertos daquelas unidades curadoras de dados abertos, termos descritos na
Política de Dados Abertos do TSE (art. 2º da Portaria TSE nº 93/2021), com vista à
agendar reunião para definições de capacitação e de fluxos de atividades, nos termos
do Despacho GTDA 1781830.

Informa que a Assessoria de Gestão Eleitoral (Agel), a Assessoria de
Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA), a Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral (CGE), a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e a Secretaria
Judiciária (SJD) foram identificadas pelo GTDA como unidades curadoras de dados
abertos, por serem gestoras de dados publicados no sítio do Repositório de Dados
Eleitorais e, por essa razão, devem indicar servidores que poderão exercer o papel
do referido agente de curadoria.

Destaca, ainda, que está sendo construído o Portal de Dados Abertos do
TSE, que, futuramente, substituirá o ambiente do Repositório de Dados Eleitorais.

Diante do exposto, encaminho os autos à Secretaria-Geral da Presidência,
com vista à CGE, à Asepa e à SJD, para indicação de servidores que possam
exercer o papel de agente de curadoria de dados abertos das respectivas unidades.

Concomitantemente, à Agel e à SGP, com a mesma finalidade.

Ao GTDA, para acompanhamento.

 

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 16/09/2021, às 10:32, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1782068&crc=56BCCFE0,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1782068 e o código CRC
56BCCFE0.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

À SMG e a COGESO,

 

Para ciência do Despacho GTDA (SEI 1781830).

 

Respeitosamente,

 

 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 15/09/2021, às 15:05, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1781867&crc=4BE6FACA,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1781867 e o código CRC
4BE6FACA.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO

 

Assunto: Curadoria de dados abertos. Identificação de Agentes.

 

Senhor Diretor-Geral,

 

1. Dando prosseguimento aos trabalhos para implementação do 1º Plano de
Dados Abertos do TSE (Portaria TSE nº 525/2021), o Grupo de Trabalho de Dados
Abertos - GTDA, em sua última reunião, ocorrida em 09/09/21, deliberou pela
necessidade de identificação dos servidores que poderão exercer o papel de agente
de curadoria de dados abertos, visando agendamento de reunião com esses
servidores para definições de capacitação e de fluxos de atividades.

2. Cabe destacar que, nessa fase dos trabalhos do GTDA, é importante
identificar as unidades curadoras de dados abertos e os agentes de curadoria de
dados abertos, termos descritos no Art. 2º da Política de Dados Abertos do TSE
(Portaria TSE nº 93/2021), como a seguir:

“XII – unidade curadora de dados abertos: unidade do TSE que
responde pela curadoria das informações de uma base de dados em
decorrência de:

a) possuir interesse direto na utilização dos ativos de informação que
compõem a base, para a execução de processos ou atividades da sua
cadeia de valor,

b) possuir competência legal, normativa ou regimental pelo principal
processo de trabalho relacionado à base de dados, cujo resultado está
diretamente vinculado ao propósito do uso dessas informações na
instituição;

XIII – agente de curadoria de dados abertos: servidor designado para
exercer a curadoria de uma base de dados de sua unidade;”

3. As unidades AGEL, ASEPA, CGE, SGP e SJD que hoje são gestoras
de dados publicados no site do Repositório de Dados Eleitorais foram identificadas
pelo GTDA como unidades curadora de dados abertos e, por isso, estão sendo
chamadas a participar desse momento com a indicação de servidores que poderão
porventura exercer o papel de agente de curadoria de dados abertos.

4. Além disso, cabe ressaltar que, como concretização de uma das
premissas estabelecidas na referida política, está sendo construído o Portal de Dados
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Abertos do TSE. O conteúdo desse portal seguirá as diretrizes do Plano de Dados
Abertos do TSE e, futuramente, substituirá o ambiente do Repositório de Dados
Eleitorais.

5. Assim sendo, solicita-se, caso concorde, enviar comunicação aos
gestores das unidades curadoras de dados abertos, quais sejam: AGEL, ASEPA,
CGE, SGP e SJD com solicitação de indicação dos servidores que poderão
porventura exercer o papel de agente de curadoria de dados abertos, para que o
GTDA possa contatá-los e avançar no cronograma de implementação do Plano de
Dados Abertos do TSE.

 

Respeitosamente,

 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO(A)

  Documento assinado eletronicamente em 15/09/2021, às 15:02, horário oficial
de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1781830&crc=B5B11095,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1781830 e o código CRC
B5B11095.
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