RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00184/2021
Técnico-Administrativa Extraordinária

Aprova as Diretrizes de Boas Práticas e de
Governança para o Tratamento de Dados
Pessoais no Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás e dá outras
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
– TCMGO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais;
Considerando o teor da Nota Técnica nº 01/2019 do Instituto Rui
Barbosa - IRB, que estabelece diretrizes sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais no âmbito dos Tribunais de Contas;
Considerando o Parecer JUR nº 640/2021, da Assessoria Jurídica da
Presidência do TCMGO;
Considerando toda a documentação constante no Processo nº
09927/2021,

RESOLVE:

Art. 1° Ao Presidente, no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás (TCMGO), compete implementar a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018), exercer as
funções cabíveis de controlador e indicar o encarregado de dados pessoais, na forma
da referida lei.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal poderá designar um
Conselheiro para auxiliá-lo nas decisões estratégicas relacionadas à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, designado Conselheiro Supervisor.
Art. 2° Aprovar as Diretrizes de Boas Práticas e de Governança para o
Tratamento de Dados Pessoais e as Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais no
TCMGO, contidas respectivamente nos Anexos I e II desta Resolução Administrativa.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS,
16 de Dezembro de 2021.
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto
Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons.
Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio
Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de
Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior e o representante do Ministério
Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado.
Votação: Votaram(ou) com o Cons. Flavio Monteiro de Andrada Luna:
Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio
Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Sub.Irany de
Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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APRESENTAÇÃO
O presente documento estabelece as Diretrizes de Boas Práticas e de
Governança para o Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado de Goiás.
Visa essencialmente demonstrar o comprometimento do TCMGO em
adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de normas e
boas práticas relativas à proteção de dados pessoais.
Tal exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos:


Introdução: Evidencia os principais aspectos da Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais aplicados ao TCMGO;


Regras de Boas Práticas e de Governança de Tratamento de

Dados Pessoais no TCMGO: Descrevem as condições de organização,
o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e
petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as
obrigações para os diversos operadores envolvidos no tratamento, as
ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação
de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados
pessoais;


Considerações Finais.

Este documento foi elaborado com base nas Políticas de Tecnologia de
Segurança da Informação, de Gestão de Riscos do TCMGO, nas Diretrizes do
Instituto Rui Barbosa contidas na Nota Técnica 01/2019, no Guia de Boas Práticas
para Implementação da LGPD da Administração Pública Federal, no Guia Orientativo
para Definição de Agentes de Tratamento de Dados e do Encarregado elaborado pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no Portal do TCU, nas normas ABNT
NBR ISO referentes à Segurança da Informação e nas Resoluções Administrativas do
TCMGO que se relacionam com o tema.
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1. INTRODUÇÃO SOBRE A LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1.1

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n°
13.709/20181) foi promulgada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo.
Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em
meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e
engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais.
Segundo Donda (2021)2, a lei é muito nova e o Brasil tem ainda um
longo caminho para percorrer até que possamos alcançar de maneira efetiva os
direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade de nossos dados.

1.2

Campo de Aplicação
Segundo o Instituto Rui Barbosa – IRB3, a LGPD aplica-se a qualquer

operação de tratamento de dados realizada por pessoa jurídica de direito público ou
privado que tenha estabelecimento no Brasil ou que ofereça produtos ou serviços no
mercado de consumo brasileiro.
Ao dispor em capítulo específico sobre sua aplicação no setor público, a
LGPD menciona os Tribunais de Contas ao referenciar as disposições previstas no
artigo 1º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Nesse cenário,
há de se reconhecer a sua aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas.
1

BRASIL. Lei n° 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 5 out. 2021.
2 DONDA, Daniel. Guia Prático de Implementação da LGPD. Conheça Estratégias e
soluções para adequar sua empresa em conformidade com a Lei, p. 129. Editora Labrador. 2021.
3SITE

ATRICON.
Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em:
27 de outubro 2021.
10

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não se aplica nos seguintes
casos4:
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não
econômicos;
II - realizado para fins exclusivamente:
a) jornalístico e artísticos; ou
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
III - realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado; ou
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento
brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país
que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione
grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

1.3

Fundamentos da LGPD
A proteção de dados pessoais tem como fundamentos5:
 o respeito à privacidade;
 a autodeterminação informativa;
 a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de
opinião;
 a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
 o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
 a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
 os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

4
5

Art. 4ª, LGPD.
Art. 2º da LGPD.
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1.4

Conceitos Relevantes da LGPD
Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais considera-se6,:
 Dado pessoal:

informação

relacionada à

pessoa

natural

identificada ou identificável;
Exemplos: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento,
telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário
de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo,
preferências de lazer, endereço de IP, cookies, entre outros7.

 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.
Exemplos: dados sobre crianças e adolescentes; dados que revelam
origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação
sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma
pessoa8.

 Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as
que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,

transmissão,

distribuição,

processamento,

arquivamento,

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração;
Exemplos9:
6

Art. 5º da LGPD.
SERPRO. Dados Pessoais. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecaode-dados/dados-pessoais-lgpd> Acesso em: 27 out. 2021.
8 SERPRO. Dados Sensíveis. Disponível em: < https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecaode-dados/dados-sensiveis-lgpd > Acesso em: 27 out. 2021.
9 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 9, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
7
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ACESSO - ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a
informação, bem como possibilidade de usar os ativos de
informação de um órgão ou entidade, observada eventual
restrição que se aplique;
ARMAZENAMENTO - ação ou resultado de manter ou conservar
em repositório um dado;
ARQUIVAMENTO - ato ou efeito de manter registrado um dado
embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência;
AVALIAÇÃO - analisar o dado com o objetivo de produzir
informação;
CLASSIFICAÇÃO - maneira de ordenar os dados conforme algum
critério estabelecido;
COLETA - recolhimento de dados com finalidade específica;
COMUNICAÇÃO - transmitir informações pertinentes a políticas
de ação sobre os dados;
CONTROLE - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar
as ações sobre o dado;
DIFUSÃO - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação
dos dados;
DISTRIBUIÇÃO - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com
algum critério estabelecido;
ELIMINAÇÃO - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do
repositório;
EXTRAÇÃO - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que
se encontrava;
MODIFICAÇÃO - ato ou efeito de alteração do dado;

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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PROCESSAMENTO - ato ou efeito de processar dados visando
organizá-los para obtenção de um resultado determinado;
PRODUÇÃO - criação de bens e de serviços a partir do
tratamento de dados;
RECEPÇÃO - ato de receber os dados ao final da transmissão;
REPRODUÇÃO - cópia de dado preexistente obtido por meio de
qualquer processo;
TRANSFERÊNCIA - mudança de dados de uma área de
armazenamento para outra, ou para terceiro;
TRANSMISSÃO - movimentação de dados entre dois pontos por
meio

de

dispositivos

elétricos,

eletrônicos,

telegráficos,

telefônicos, radioelétricos, pneumáticos, etc.;
UTILIZAÇÃO - ato ou efeito do aproveitamento dos dados.
 Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento;
 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;
 Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem às decisões referentes ao tratamento
de dados pessoais;
 Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador;
 Agentes de tratamento: o controlador e o operador;
 Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para
atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD);
14

 Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais
para uma finalidade determinada;
 Uso

compartilhado

de

dados:

comunicação,

difusão,

transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por
órgãos

e

entidades

competências

legais,

públicos
ou

entre

no

cumprimento

esses

e

entes

de

suas

privados,

reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais
modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos,
ou entre entes privados;
 Relatório de impacto à proteção de dados pessoais:
documentação do controlador que contém a descrição dos
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar
riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;
 Autoridade

nacional:

órgão

da

administração

pública

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento
desta Lei em todo o território nacional.

1.5

Princípios da Atividade de Tratamento de Dados Pessoais
As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-

fé e os seguintes princípios10:
 Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade
de tratamento posterior de forma incompatível com essas
finalidades;
 Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

10

Art. 6º da LGPD.
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 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;
 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;
 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;
 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;
 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;
 Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de
danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
 Não Discriminação: impossibilidade de realização do tratamento
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
 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.

16

1.6

Hipóteses para o Tratamento de Dados Pessoais
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas

seguintes hipóteses11:
 Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
 Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;
 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 da
LGPD;
 Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
 Quando necessário para a execução de contrato ou de
procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja
parte o titular, a pedido do titular dos dados;
 Para o exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307,
de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
 Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiro;
 Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento
realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou
autoridade sanitária;
 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
11

Art. 7º da LGPD.
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 Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na
legislação pertinente.
Conforme apresentado, o consentimento é apenas uma das bases legais
para permitir o tratamento dos dados pessoais.

1.7

Consentimento do Titular
O consentimento12 é a autorização expressa dada pelo titular ao

controlador para que ele possa tratar os dados da forma desejada.
O consentimento consiste na manifestação livre, informada e inequívoca
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma
finalidade determinada. Todavia, é dispensada a exigência do consentimento para os
dados tornados manifestamente públicos pelo titular.
Além disso, não há necessidade de consentimento nas atividades
finalísticas do Tribunal para o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais,
dentre outras exceções previstas na LGPD.

1.8

Direitos do Titular
Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados

pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de
privacidade, nos termos da Lei13.
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante
requisição14:
 Confirmação da existência de tratamento;
 Acesso aos dados;
 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

12

Art. 5º, XII, da LGPD.
Art. 17 da LGPD.
14 Art. 18 da LGPD.
13
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 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto
nesta Lei;
 Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação
da autoridade nacional, observados os segredos comercial e
industrial;
 Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do
titular, exceto nas hipóteses previstas em Lei;
 Informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados;
 Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e
sobre as consequências da negativa;
 Revogação do consentimento, nos termos da lei.

1.9

Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas

seguintes hipóteses15:
 Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma
específica e destacada, para finalidades específicas;
 Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em
que for indispensável para:
 cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;
 tratamento
execução,

compartilhado
pela

de

administração

dados

necessários

pública,

de

à

políticas

públicas previstas em leis ou regulamentos;

15

Art. 11 da LGPD.
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 realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
sensíveis;
 exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em
processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei
de Arbitragem);
 proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiro;
 tutela

da

saúde,

exclusivamente,

em

procedimento

realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde
ou autoridade sanitária; ou
 garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular,
nos processos de identificação e autenticação de
cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os
direitos mencionados em lei e exceto no caso de
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais.
Conforme evidenciado, não há que se falar em obrigatoriedade de
consentimento, por exemplo, quando o tratamento de dados pessoais sensíveis for
realizado para o cumprimento de obrigação constitucional ou legal pelo
controlador.

1.10

Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente16, considera-se criança

a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos.
O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o
consentimento específico17 e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo
responsável legal.
16

Art. 2º, Lei nº 8.069/1990,
20

De acordo com o Guia de Boas Práticas do Governo Federal18, o
consentimento para o tratamento de dados de crianças e adolescente somente pode
ser dispensado quando a coleta for necessária para contatar os pais, ou o
responsável legal, ou, ainda, para a própria proteção da criança ou adolescente:
É também dever do controlador envidar todos os esforços razoáveis para
verificar se o consentimento foi dado realmente pelo responsável pela
criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Esse é, portanto, o desafio
na coleta de dados pessoais de crianças e adolescentes, pois o
consentimento é exigido inclusive no caso de execução de políticas públicas,
o que não ocorre com adultos.
A única hipótese que dispensa o consentimento mencionado acima ocorre
quando a coleta for necessária para contatar os pais, ou o responsável legal,
ou, ainda, para a própria proteção da criança ou adolescente. Nesses casos,
os dados deverão ser utilizados uma única vez, vedados o armazenamento e
o seu repasse a terceiros.
Contudo, a hipótese de coleta de consentimento dos pais ou responsáveis
não se confunde com situações nas quais o tratamento do dado é necessário
para o exercício de direitos da criança ou adolescente ou para lavratura de
registros públicos. (Comitê Central de Governança de Dados , p. 28)

1.11

Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público
O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito

público referidas na Lei de Acesso à Informação19 deverá ser realizado para o
atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o
objetivo de executar as competências constitucionais, legais ou cumprir as atribuições
legais do serviço público, desde que20:
 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; e
17

Art. 14, §1º, da LGPD.
COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 28, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
18

19
20

Art. 1º, parágrafo único, Lei nº 12.527/2011.
Art. 23 da LGPD.
21

 seja indicado um encarregado quando realizarem operações de
tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei.
O uso compartilhado21 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 de proteção de
dados pessoais elencados na LGPD.

1.12

Agentes de Tratamento de Dados Pessoais
O controlador e o operador devem manter registro das operações de

tratamento de dados pessoais que realizarem22.
O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções23
fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e
das normas sobre a matéria.
1.13

Regras para o Tratamento de Dados Pessoais
Segundo o art. 50 da LGPD os controladores e operadores poderão

formular Regras de Boas práticas e de Governança para o Tratamento de Dados
Pessoais que estabeleçam:
 as condições de organização,
 o regime de funcionamento,
 os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares,
 as normas de segurança,
 os padrões técnicos,
 as obrigações específicas para os diversos envolvidos no
tratamento,
 as ações educativas,
 os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e
 outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
21

Art. 26 da LGPD.
Art. 37 da LGPD.
23 Art. 39 da LGPD.
22

22

1.14

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados

pessoais24.
A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser
divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio
eletrônico do controlador25.
As atividades26 do encarregado consistem em:
 aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar
esclarecimentos e adotar providências;
 receber

comunicações

da

autoridade

nacional

e

adotar

providências;
 orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito
das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados
pessoais; e
 executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.

1.15

Responsabilidade e Ressarcimento de Danos
O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de

tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou
coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a
repará-lo27.

24

Art. 41 da LGPD.
Art. 41, §1º, da LGPD.
26 Art. 41, §2º, da LGPD.
27 Art. 42 da LGPD. No âmbito de atuação do TCMGO, órgão integrante da administração direta
sem personalidade jurídica, o Controlador é o Estado de Goiás.
25
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Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais28 tanto
o Controlador quanto o Operador podem ser responsabilizados pelo tratamento
irregular de Dados Pessoais:
4.3 Responsabilidade
59. Muito embora o controlador tenha a principal responsabilidade e o
operador deva atuar em nome dele, o art. 37 da LGPD determina que ambos
partilham obrigações e, consequentemente, a responsabilidade de manter o
registro das operações de tratamento.
Além disso, nos termos do art. 42 da LGPD, ambos possuem a obrigação de
reparação se causarem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo a
outrem, no âmbito de suas respectivas esferas de atuação.
60. No entanto, cabe ressaltar que, via de regra, as obrigações e
responsabilidades do controlador e do operador são distintas, pois são
determinadas de acordo com o papel exercido por cada um no âmbito do
tratamento dos dados pessoais.
Assim, a responsabilidade solidária estabelecida pelo inciso I, § 1º do art. 42
da LGPD, prevista para os casos de danos causados em razão do tratamento
irregular realizado por operador (por descumprir as obrigações da legislação
ou por não observar as instruções do controlador), pode ser considerada
como uma excepcionalidade, já que em regra a responsabilidade é do
controlador. A princípio, essa é a única hipótese em que o operador é
equiparado ao controlador.

O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de
observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode
esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais29:
 o modo pelo qual é realizado;
 o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
 as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época
em que foi realizado.
Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando
provarem30:
 que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é
atribuído;
28

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. Guia Orientativo para
Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. ANDP, p. 17, maio. 2021.
Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-epublicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf> Acesso em: 14 out. 2021.
29
30

Art. 44 da LGPD.
Art. 43 da LGPD.
24

 que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais
que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção
de dados; ou
 que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados
ou de terceiro.
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2. REGRAS DE BOAS PRÁTICAS E DE GOVERNANÇA DE
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO TCMGO
2.1

BOAS PRÁTICAS E DA GOVERNANÇA
Segundo o art. 2º, I, do Decreto Federal nº 9.203/201731, que estabelece

princípios, diretrizes e mecanismo de governança na administração pública federal,
considera-se governança:
Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à
condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse
da sociedade.

As diretrizes de boas práticas e de governança de dados pessoais a
seguir foram elaboradas com o objetivo de demonstrar o comprometimento do
controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento
de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais.

2.2

AS CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO
2.2.1 O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DE GOIÁS32
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás atua

sistematicamente no controle externo, fiscalizando e auxiliando as administrações
municipais no que concerne a gastos e investimentos do dinheiro público.

31

BRASIL. Decreto nº 9.203/2017. Dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 10.out.2021.
32

TCMGO. Informações institucionais. Disponível em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/otcm/>.Acesso em: 27 out. 2021.
26

O artigo 31 da Constituição Federal confere ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás o papel de auxiliar as Câmaras Municipais no controle
externo da fiscalização da administração municipal.
É responsável pela fiscalização dos 246 municípios goianos (Prefeituras
e Câmaras Municipais); Empresas Públicas; Fundações; Autarquias; Fundos;
Institutos de Previdência; Fundos Municipais de Saúde; Fundos Municipais de
Assistência Social; Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundos Municipais de Habitação de Interesse Social; Fundos Municipais de Educação
e Fundos de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
O Tribunal fiscaliza um total de 2.08033 entidades, com base na
transparência e nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
A Lei Nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007,define as competências do
TCM (Lei Orgânica do TCMGO), como sendo, entre outras:
 Apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais de governo,
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal; (Redação
dada pela Lei nº 16.467, de 05-01-2009);

33

TCMGO. Resolução Administrativa nº 029/2021. Referenda o Relatório de Atividades
Desenvolvidas em 2020 pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCMGO, p 108.
Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/04/RA-029-21.pdf>. Acesso em: 10 nov.
2021.
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 Exercer

a

fiscalização

contábil,

financeira,

orçamentária,

operacional e patrimonial das prefeituras e câmaras municipais e
demais entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público
Municipal;
 Julgar as contas de gestores e administradores, inclusive as do
Presidente

ou

Mesas

da

Câmara

Municipal

e

demais

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das
administrações direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
 Aplicar aos responsáveis pela prática de ilegalidade de despesas,
irregularidades de contas, atraso na prestação de contas, as
sanções previstas nesta lei, que estabelecerá, entre outras
cominações, imputação de multa, inclusive proporcional ao dano
causado ao erário;
 Assinar prazo para que o Órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada a ilegalidade;
 Sustar a execução de ato impugnado por irregularidade,
comunicando a decisão à Câmara Municipal, caso a autoridade
municipal competente não adote tal providência;
 Disponibilizar para a Justiça Eleitoral a relação dos que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível,
para as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes,
contados a partir da data da decisão.
De acordo com a Lei Orgânica Nº 15.958/07 e seu Regimento Interno, o
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás possui a seguinte estrutura
organizacional básica:





Tribunal Pleno;
Primeira e Segunda Câmara;
Presidência;
Vice-Presidência;
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Corregedoria-Geral;
Ouvidoria;
Conselheiros;
Conselheiros-Substitutos;
Secretarias de Controle Externo;
Ministério Público de Contas;
Núcleo de Assessoria Especial;
Diretoria de Planejamento e Implementação de Sistema;
Superintendências;
Divisões;
Setores.

2.2.2 O Ministério Público de Contas
Conforme a Lei Orgânica do TCMGO34, ao Ministério Público de Contas
– MPCGO contará com apoio administrativo e de pessoal do Tribunal, conforme
organização estabelecida no Regimento Interno, bem como será regido pelos
princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência
funcional:
Art. 91. O Ministério Público junto ao Tribunal, ao qual se aplicam os
princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência
funcional, compõe-se de 04 (quatro) Procuradores de Contas, nomeados pelo
Governador do Estado, entre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em
concurso público de provas e títulos, realizado e homologado pelo Tribunal,
observada a ordem de classificação.
Art. 96. O Ministério Público contará com apoio administrativo e de pessoal do
Tribunal, conforme organização estabelecida no Regimento Interno.

De acordo com o Regimento Interno do Ministério Público de Contas 35, o
MPCGO é uma instituição permanente, essencial à atividade de controle externo da
administração pública, com atuação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático,
dos interesses sociais e individuais indisponíveis e da fiel observância da Constituição
e das leis36.

34 TCMGO. Lei Estadual nº 15.958/2007 - Lei Orgânica TCMGO. Disponível em:<
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80070/lei-15958>. Acesso em: 27 out. 2021.
35

MPCGO. Regimento Interno MPCGO - Resolução - MPC n° 001/2016. Disponível em:<
https://www.tcmgo.tc.br/mpc/wp-content/uploads/2019/02/RESOLU%C3%87%C3%83O-MPC-001-2016Regimento-Interno-consolidado-e-atualizado-em-03-12-2018.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.
36 Art. 1º, Regimento Interno MPCGO.
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A Procuradoria-Geral, Órgão de Administração do Ministério Público de
Contas, será representada pelo Procurador-Geral37.
O Colégio de Procuradores, órgão deliberativo de administração superior
do Ministério Público de Contas, fiscalizará e superintenderá a atuação da
Procuradoria-Geral, velando por seus princípios institucionais38.
Segundo o art. 116 do Regimento Interno do TCMGO39, o ProcuradorGeral baixará as instruções que julgar necessárias, definindo as atribuições dos
Procuradores de Contas e dos servidores, e a organização dos serviços internos do
Ministério Público de Contas. Além disso, o Parquet contará com apoio administrativo
e de pessoal do TCMGO, conforme organização estabelecida em normativo do
Tribunal.
Esse apoio consiste, entre outras ações, compartilhar informações de
caráter pessoal, em meio físico e eletrônico, com os procuradores e servidores
cedidos para o exercício do controle externo da administração pública, nos termos da
lei.
Dessa forma, a atuação do MPCGO é independente do TCMGO, uma
vez que a Procuradoria Geral é o órgão de administração do Ministério Público de
Contas.
Por conseguinte, as diretrizes constantes desse documento não
possuem caráter impositivo para o Ministério Público de Contas, mesmo porque o
Tribunal não atua na condição de controlador dos procuradores e servidores cedidos
que porventura exerçam o tratamento de dados pessoais no âmbito do MPCGO.
2.2.3 O Estado de Goiás na condição de Controlador
Segundo a LGPD, o controlador é “pessoa natural ou jurídica”, de direito
público ou privado, a quem competem às decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais40.
37

Art. 7º, Regimento Interno MPCGO.
Art. 5º, Regimento Interno MPCGO.
39TCMGO. Regimento Interno TCMGO - Resolução Administrativa nº 073/2009. Disponível
em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compilado-Biblioteca-At%C3%A9RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
40 Art. 5º, inc. VI, da LGPD.
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Como o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás não
possui personalidade jurídica, pois pertence à pessoa jurídica do Estado de Goiás, o
TCMGO não atua como controlador em sentido estrito. Sendo assim, o controlador é
o próprio Estado de Goiás.

2.2.4 Atribuições de Controlador exercidas pelo TCMGO
Embora o TCMGO não possa ser enquadrado como controlador, em
razão da ausência de personalidade jurídica, assume algumas atribuições de
controlador no exercício de suas competências constitucionais e legais. Entre essas
atribuições, por exemplo, estão o dever de indicar o encarregado pelo tratamento de
dados pessoais e o atendimento aos direitos do titular.
No entanto, nem todas as atribuições de controlador se aplicam ao
TCMGO, a exemplo da responsabilidade e do ressarcimento de danos, visto que esta
só pode ser atendida pela pessoa jurídica Estado de Goiás.

2.2.5 Diretrizes do IRB para Implementação da LGPD nos
Tribunais de Contas
O Instituto Rui Barbosa - IRB criou, em setembro de 2019, um Grupo de
Estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD –, composto de
forma multidisciplinar, com representantes e colaboradores de diversos Tribunais de
Contas do Brasil.
Como resultado dos trabalhos realizados, foi aprovada a Nota Técnica
nº 01/201941, com as seguintes diretrizes para os Tribunais de Contas:
1.

Adequar-se

às

previsões

da

LGPD,

investindo

em

segurança da informação, gestão de riscos, gestão de
processos, treinamento e capacitação de pessoal, dentre outros,
visto que o texto legislativo contribui nesse sentido, sem regredir
41

IRB. Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, p. 1 a 5. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em: 27 de
outubro 2021.
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em termos de publicidade, transparência e acesso à informação,
e, especialmente, sem alterar as competências e atividades
precípuas da administração pública.
2.

Na busca de uma administração mais célere e preditiva,

desenvolver fluxos processuais; identificar processos de trabalho
em que dados pessoais são tratados; realizar inventário de
dados constantes de bancos próprios e custodiados; mapear
bases e atividades; elaborar diagnósticos e valer-se de modelos
de governança corporativa.
3.

Identificar os riscos que podem ser gerados às liberdades

civis e aos direitos fundamentais quando realizarem processos
de tratamento de dados pessoais (artigo 44 da LGPD).
4.

Atentar para a gestão eficaz dos riscos relacionados à

proteção dos dados pessoais, não apenas nas atividades do
controle externo, mas na instituição como um todo (artigo 50 da
LGPD).
5.

Implementar

medidas

técnicas

e

administrativas

apropriadas para garantir que os dados pessoais sejam
processados de forma segura (artigo 47 da LGPD).
6.

Estabelecer uma Política de Segurança da Informação,

prevendo regras claras relacionadas a incidentes de segurança
(artigo 46 da LGPD) e à forma de comunicação à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados – ANPD – e aos titulares, nos
casos em que a sua ocorrência puder acarretar risco ou dano
relevante (artigo 48 da LGPD).
7.

Investir

no

desenvolvimento

de

uma

política

de

classificação de informações, associando-a a outras ações
relacionadas à preservação da memória organizacional (a
exemplo da implantação de uma política de gestão documental),
objetivando, com isso, uma maior eficiência durante o período de
implantação da LGPD (artigos 23 e 24 da LAI).
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8.

Avaliar uma possível adequação estrutural para atender ao

que revê a LGPD quanto às atribuições das figuras do
controlador, do operador e do encarregado (arts. 37 a 41 da
LGPD), podendo se valer das estruturas de comunicação já
existentes em suas organizações (a exemplo da Ouvidoria, dos
Serviços de Informação ao Cidadão e do Protocolo), desde que
permitam aos titulares de dados exercerem seus direitos de
forma facilitada e gratuita (artigo 18 da LGPD).
9.

Observar as disposições do artigo 23 da LGPD quando

houver tratamento de dados pessoais durante o exercício de
suas competências fiscalizadoras, bem como no desempenho
de suas atividades administrativas.
10. Identificar as hipóteses em que 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 (artigo 23, I, da LGPD).
11. Na interpretação do inciso I do artigo 23 da LGPD, pautarse pela razoabilidade e adequação, a fim de que a divulgação de
tais informações não prejudique nem comprometa as atividades
de fiscalização.
12. Interpretar o novo diploma legal de acordo com o sistema
constitucional, que prevê a supremacia do interesse público
sobre o privado, a transparência das informações públicas e o
acesso à prestação de contas, bem como com as diretrizes da
Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e com a previsão expressa do
artigo 7º, §3º, da LGPD.
13. Revisar as atribuições infralegais previstas em normativas
internas, bem como as disposições inseridas em termos de
cooperação, convênios e acordos de cooperação técnica, de
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modo a deixar mais clara à necessidade de compartilhamento e
de utilização de informações para suporte às ações de controle.
14. Investir na criação de sistemas de controle, caso ainda não
existam, para deixar claros os papéis e as responsabilidades dos
profissionais que lidam com os dados em diversas fases, com a
intenção de cumprir fielmente o que prevê os artigos 25 e 26,
caput, da LGPD.
15. Avaliar a conveniência e oportunidade de criar estrutura
organizacional específica para a gestão de informações para o
controle externo (artigo 25 da LGPD).
Essas diretrizes servem como um ponto de partida para o tratamento de
dados pessoais do âmbito dos Tribunais de Contas e, por isso, serão observadas
oportunamente pelo TCMGO na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais.
2.2.6 Estratégias para Implementação da LGPD no TCMGO
Conforme deliberação do Tribunal Pleno, compete ao Presidente do
Tribunal, na condição de Controlador, tomar as decisões cabíveis visando à
implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do TCMGO.
Considerando as principais exigências da LGPD, bem como as
orientações do IRB, serão adotadas, incialmente, ações capazes de operacionalizar
as seguintes estratégias:
1º Elaborar Regras de Boas Práticas e de Governança para o
Tratamento de Dados Pessoais e Capacitar Operadores;
2º Operacionalizar o Cumprimento da LGPD e dar Transparência;
3º Elaborar Programa de Governança em Privacidade de Dados
Pessoais processos internos e finalísticos do TCMGO e Capacitar Operadores;
4º: Avaliar e Controlar, periodicamente, as Medidas de Proteção
Adotadas por meio de um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.
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2.2.6.1

Elaborar Regras de Boas Práticas e de Governança para o
Tratamento de Dados Pessoais e Capacitar Operadores
As Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de

Dados Pessoais devem ser elaboradas pela Presidência com base no art. 50 42 da
LGPD e apresentadas para deliberação no Tribunal Pleno, tendo em vista sua
competência para decidir sobre matéria de natureza normativa43.
No

caso,

tais

regras

estão

consubstanciadas

nesta

resolução

administrativa. Para sua elaboração, foram realizadas as seguintes ações:
 Revisão bibliográfica sobre o tema e pesquisa em sites de outros
Tribunais de Contas, tais como, o TCU, TCESP e TCESC;
 Levantamento do impacto da LGPD no Tribunal mediante
processo administrativo interno;
 Identificação das hipóteses de tratamento de dados pessoais,
bem como previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as
práticas utilizadas no tratamento de dados, materializadas no
Anexo II desta Resolução Administrativa;
 Revisar normativas de acesso aos autos, de sigilo processual e
de segurança da informação aplicáveis ao TCMGO.
Após aprovação pelo Órgão Colegiado, tais regras devem divulgadas e
implementadas. Além disso, deverão ser promovidos cursos de capacitação na
Escola de Contas para certificação dos operadores de dados pessoais.

42 Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo
tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras
de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de
funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de
segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento,
as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros
aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
43

Art. 10, VI, do RITCMGO.
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2.2.6.2

Operacionalizar o Cumprimento da LGPD e dar Transparência
Deverá ser criado um Portal da LGPD no site do Tribunal para publicar

as informações exigidas pela lei, bem como operacionalizar a comunicação entre as
partes interessadas44. O portal da LGPD deverá publicar/conter:
• Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais contidas no Anexo II
desta Resolução Administrativa (art. 23, I, da LGPD);
 Dados do Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (art. 23,
III, LGPD);
 Meios para interação do titular das informações com o TCMGO
(art. 18, § 1º e art. 19 da LGPD)
 Diretrizes de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento
do Dados Pessoais no TCMGO contidas no Anexo I desta
Resolução Administrativa (art. 50, LGPD);
 Legislação sobre o tema;
 Outras informações pertinentes.
.
2.2.6.3

Elaborar Programa de Governança em Privacidade de Dados
Pessoais processos internos e finalísticos do TCMGO e Capacitar
Operadores
O Programa de Governança em Privacidade de dados Pessoais deve

atender ao disposto no art. 50, §2º, I, da LGPD45. Para isso, deverão ser realizadas as
seguintes ações:


Revisar política de tecnologia da informação;

44

Art. 50, §3º da LGPD.
Art. 50, §2º, I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo: a)
demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o
cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais; b) seja
aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como
se realizou sua coleta; c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à
sensibilidade dos dados tratados; d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de
avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade; e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança
com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular; f) esteja
integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e
externos; g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e h) seja atualizado constantemente com
base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;
45

36



Revisar política de segurança da informação;



Revisar política de gestão de riscos;



Identificar os processos que possuem tratamento de dados
pessoais;



Identificar os riscos inerentes aos dados pessoais tratados,
considerando sua probabilidade e impacto;



definir as medidas para lidar com esses riscos de forma a
viabilizar uma gestão de riscos adequada;

2.2.6.4



Elaborar Programa de Governança em Privacidade;



Aplicar medidas de segurança definidas.

Avaliar e Controlar, periodicamente, as Medidas de Proteção
adotadas por meio de um Relatório de Impacto à Proteção de Dados
Pessoais.
Após avaliar as medidas de proteção adotadas pelas áreas finalísticas e

administrativas no Tribunal, será elaborado o primeiro Relatório de Impacto à
Proteção de Dados Pessoais nos termos do parágrafo único do art. 38 da LGPD46.
Após a elaboração do Programa de Governança em Privacidade de
dados Pessoais, as informações contidas no referido relatório devem ser objeto de
revisão e atualização, principalmente após a avaliação das medidas de proteção
residual adotadas. Para isso, deverão ser executadas as seguintes ações:
•

Realizar auditorias internas de segurança da informação e de

proteção de dados pessoais;
•

Revisar e atualizar normativas necessárias;

46 Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição
dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das
informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco
adotados.
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2.2.7 Encarregado do TCMGO
O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para
atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados47.
Segundo o Comitê de Tecnologia da Informação da Secretaria de
Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás48, o Encarregado deverá possuir
conhecimentos multidisciplinares e não deverá ser gestor de sistemas de informação
do Órgão.
Além disso, a autoridade máxima do órgão deverá assegurar que o
Encarregado tenha acesso direto à alta administração e pronto apoio das unidades
administrativas no atendimento das solicitações de informações:
Art. 1º § 1º O Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais indicado:
I - deverá possuir conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua
atribuição, preferencialmente, os relativos aos temas de: privacidade e
proteção de dados pessoais, análise jurídica, gestão de riscos, governança
de dados e acesso à informação no setor público;
II - não deverá ser gestor ou responsável por sistemas de informação do
órgão ou da entidade

Art. 3º A autoridade máxima do órgão ou da entidade deverá assegurar ao
Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais:
I - acesso direto à alta administração;
II - pronto apoio das unidades administrativas no atendimento das solicitações
de informações;
III - contínuo aperfeiçoamento relacionado aos temas de privacidade e
proteção de dados pessoais, de acordo com os conhecimentos elencados no
inciso I do § 1º do art. 1º e observada a disponibilidade orçamentária e
financeira do órgão ou entidade.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD49
é importante que o Encarregado seja apoiado por uma equipe de proteção de

47

Art. 5º, inc. VIII da LGPD.
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO. Resolução 01, de 22
de abril de 2021. Dispõe sobre a indicação do Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Publicado no Diário
Oficial do Estado de Goiás, p. 12, em 28 abr. 2021. Disponível em:< https://diariooficial.abc.go.gov.br/> Acesso
em: 17 out. 2021.
49 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para Definições
dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Publicado em maio 2021, p. 22. Disponível
48
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dados, bem como tenha recursos adequados para realizar suas atividades, tais
como, recursos humanos e infraestrutura adequada:
73. Também é importante observar que a LGPD não proíbe que o
encarregado seja apoiado por uma equipe de proteção de dados. Ao
contrário, considerando as boas práticas, é importante que o encarregado
tenha recursos adequados para realizar suas atividades, o que pode incluir
recursos humanos. Outros recursos que devem ser considerados são tempo
(prazos apropriados), finanças e infraestrutura.

Compete ao Encarregado designado pelo Presidente do Tribunal
desempenhar as atividades previstas na LGPD50, quais sejam:
 aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar
esclarecimentos e adotar providências;
 receber

comunicações

da

autoridade

nacional

e

adotar

providências;
 orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito
das práticas a serem tomadas em relação à
 proteção de dados pessoais; e
 executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.
O Encarregado será designado mediante ato administrativo do
Presidente do Tribunal. A identidade e as informações de contato do Encarregado
deverão ser divulgadas publicamente no site do Tribunal51.

2.3

O REGIME DE FUNCIONAMENTO
O Regime de Funcionamento do Tribunal para o Tratamento de Dados

Pessoais pode ser de Direito Público ou de Direito Privado, a depender da hipótese
de tratamento de dados e da situação concreta. Entretanto, prevalece o regime de
direito público.

em:< https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guiaagentes-de-tratamento_final.pdf> Acesso em: 27 out. 2022.
50 Art. 41, §2º, da LGPD.
51 Art. 41, §1º, da LGPD.
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O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO pode acontecer nas
hipóteses evidenciadas no Anexo II desta Resolução Administrativa, quais sejam:
ações de controle externo, serviços à sociedade, ações de capacitação e ações
administrativas internas.
As ações de controle externo sempre serão executadas sob o regime
jurídico de direito público. Já as demais hipóteses de tratamento de dados podem,
excepcionalmente, ser executadas sob a predominância do regime jurídico de direito
privado.
Nas relações jurídicas de direito público, o TCMGO estará cumprindo
uma obrigação constitucional, legal ou executando uma política pública, de forma
que não é necessário obter o termo de consentimento do titular.
Já nas relações jurídicas de direito privado, o TCMGO deverá obter
termo de consentimento do titular, exceto nas hipóteses dispensadas taxativamente
na LGPD.

2.3.1 Tratamento de Dados Pessoais nas Relações Jurídicas de
Direito Público
O TCMGO ao realizar o tratamento de dados pessoais no exercício de
suas competências, observa o regime jurídico previsto no artigo 7º, incisos II e III e §
3º, combinado com o artigo 23 da LGPD:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
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;
§ 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.

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,
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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;

Segundo o Instituto Rui Barbosa52, tais disposições aplicam-se no
desempenho de suas atividades administrativas e finalísticas, visto que toda atuação
realizada por parte dos Tribunais Contas é obrigatoriamente pautada no princípio da
legalidade e na persecução do interesse público.
No âmbito das ações de controle externo, sejam elas realizadas pelas
áreas finalísticas ou administrativas do Tribunal, não é necessário o consentimento
para utilização de dados pessoais de qualquer tipo, tendo em vista o
enquadramento do TCMGO no regime jurídico estabelecido nos incisos II e III do
art. 7º da LGPD.
Nessa hipótese de tratamento, todas as unidades técnicas do Tribunal
utilizam informações de caráter pessoal, inclusive dados sensíveis, em alguns casos,
necessárias para o exercício de suas competências constitucionais e legais, bem
como para o exercício da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Já na prestação de serviços à sociedade, nas ações de capacitação de
jurisdicionados e nas ações administrativas internas a regra é a não exigência de
termo de consentimento, tendo em vista o regime jurídico estabelecido nos incisos II e
III do art. 7º da LGPD.

52 IRB.

Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, premissa nº 4, p. 2, 2019. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em: 27 de
outubro 2021.
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Assim, o tratamento de dados pessoais no TCMGO é realizado
exclusivamente para o atendimento da finalidade pública do Tribunal e para o
exercício de suas competências constitucionais e legais.
Como regra, a duração do tratamento de dados ocorre por tempo
indeterminado, considerando que o exercício da missão institucional do TCMGO e o
cumprimento de suas atribuições não pode ser interrompido.
As práticas e procedimentos utilizados para o tratamento envolvem
técnicas administrativas, que serão detalhadas a seguir, bem como técnicas de
auditoria, a exemplo do exame documental, da extração e cruzamento de dados e da
realização de entrevistas.

2.3.1.1

Tratamento de Dados Pessoais para o Cumprimento de
Obrigação Constitucional ou Legal do TCMGO
O

tratamento

de

dados

para

o

cumprimento

de

obrigação

constitucional ou legal é a hipótese que dispensa o consentimento do titular 53. É a
regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público sobre o particular.
Esse é um autorizador que permite que a LGPD não entre em conflito com outras
legislações ou regulamentos vigentes.
Dentre as normativas que autorizam o tratamento de dados pessoais no
âmbito do TCMGO, pode-se citar as seguintes:
 Constituição Federal de 1988 (artigos 70 a 74);
 Constituição Estadual do Estado de Goiás (artigo 80);
 Lei Estadual nº 15.958/2007, dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá
outras providências;
 Lei Estadual nº 16.894/2010, dispõe sobre o Quadro Permanente
e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores

53

Art. 7º, II, LGPD.
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do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá
outras providências;
 Resolução Administrativa nº 073/2009 do TCMGO, institui o
Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás.

2.3.1.2

Tratamento de Dados Pessoais para Execução de Políticas
Públicas do TCMGO
O Tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de

políticas públicas previstas na constituição, em leis e regulamentos ou respaldadas
em contratos, convênios ou instrumentos congêneres no âmbito do TCMGO é uma
hipótese que dispensa54 o consentimento do titular do dado.
No caso do TCMGO, a execução das ações de controle externo são
políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento governamental.
No âmbito da Lei Orçamentária Anual do Estado de Goiás55, por exemplo, as ações
voltadas para “Auxílio e Fiscalização Junto ao Poder Público Municipal” estão
contidas no programa de governo nº 1006 denominado “Controle Externo e
Fiscalização dos Municípios”, cujo objetivo é o atendimento de demandas da
sociedade por meio de programas e políticas públicas conforme o Plano Plurianual.

2.3.2 Tratamento de Dados Pessoais nas Relações Jurídicas de
Direito Privado
Em caráter excepcional, o Tribunal poderá realizar o tratamento de
dados pessoais mediante o consentimento do titular, na forma do art. 7º, I, da LGPD,
quando desempenhar atividades administrativas sob a predominância do regime
jurídico de direito privado:

54

Art. 7º, III, LGPD.

55

ESTADO DE GOIÁS. Lei nº 20.754/2020. Lei Orçamentária Anual. Anexos, p. 66. Diário
Oficial
do
Estado
de
Goiás,
Suplemento,
28
jan.
2020.
Disponível
em:
<
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v1/arquivos/8762>.Acesso em: 29 out. 2021.
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Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

De acordo com o Guia de Boas do Governo Federal56, é natural imaginar
que o tratamento de dados pessoas no setor público sempre se enquadrará nos
incisos II e III do art. 7º da LGPD, mas isso depende das finalidades e contextos
específicos de cada situação concreta, pois não existe um caso geral que se aplique a
todas as situações:
2.1.1 Identificação das hipóteses de tratamento aplicáveis
Como determinar a hipótese legal que autoriza o tratamento de dados
pessoais? Isso depende das finalidades e contextos específicos de cada
situação.
É natural imaginar que, para órgãos e entidades públicas, seriam sempre
aplicáveis as hipóteses 2 e 3 da Tabela 3, quais sejam: “Para o cumprimento
de obrigação legal ou regulatória” e “Para a execução de políticas públicas”.
No entanto, não existe um caso geral que se adeque a todas as situações,
mesmo considerando tratar-se de órgãos e entidades públicas. Poderá haver
inclusive situações em que mais de uma hipótese legal seja cabível, se
houver múltiplos propósitos para o tratamento do dado.

Nas hipóteses de prestação de serviços à sociedade, nas ações de
capacitação de jurisdicionados e nas ações administrativas internas que envolvam
relações de direito privado poderão ocorrer, excepcionalmente, situações concretas
em que seja necessário o consentimento do titular, na forma do art. 7º, I, da LGPD
Nesses casos, mesmo que a finalidade seja pública, a duração, as
práticas e os procedimentos utilizados para o tratamento de dados podem variar,
de acordo com cada situação concreta.

2.3.3 Atividades administrativas e finalísticas do TCMGO
O TCMGO realiza ações voltadas ao desempenho de suas atividades
finalísticas e atividades administrativas. Nesse contexto, produz e recebe informações
que são essenciais ao exercício de suas competências constitucionais, legais e
regulamentares.

56
COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 22, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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Para efeito dessa resolução, as atividades finalísticas são as ações de
controle externo. já as atividades administrativas podem ser: serviços à sociedade,
ações de capacitação e ações administrativas internas.
As

atividades

finalísticas

do

TCMGO

são

desempenhadas

principalmente pelas Secretarias de Controle Externo previstas no art. 102 do
Regimento Interno, quais sejam:
 Secretaria de Contas Mensais de Gestão;
 Secretaria de Contas de Governo;
 Secretaria de Atos de Pessoal;
 Secretaria de Licitações e Contratos;
 Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia;
 Secretaria de Recursos;
Já as atividades administrativas, de apoio direto ou indireto ao exercício
do

controle

externo

do

TCMGO,

são

exercidas

precipuamente

pelas

Superintendências e suas divisões, tais como:
 Superintendência de Administração Geral;
 Superintendência de Gestão Técnica;
 Superintendência de Informática;
 Superintendência de Secretaria
 Superintendência de Escola de Contas;
No exercício da função fiscalizatória (ações de controle externo), o
TCMGO necessita de acesso a dados pessoais para garantir o cumprimento de sua
missão constitucional. A consequência imediata seria evitar fraudes e corrupção,
aumentar a arrecadação e aprimorar a qualidade dos gastos públicos.
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2.3.4 Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais no
TCMGO
O consentimento consiste na manifestação livre, informada e inequívoca
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma
finalidade determinada57.
O não consentimento é a exceção: só é possível processar dados, sem
autorização do cidadão, quando isso for indispensável para cumprir situações legais,
previstas na LGPD e/ou em legislações anteriores, tais como a Lei de Acesso à
Informação a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras.

2.3.4.1

Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais
Considerando o disposto no art. 7º da LGPD, não há obrigatoriedade de

consentimento, por exemplo, quando o tratamento de dados pessoais for realizado
nas seguintes hipóteses:
 Para o cumprimento de obrigação constitucional, legal ou
regulatória pelo controlador;
 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;

2.3.4.2

Consentimento para o Tratamento de Dados Sensíveis
O tratamento de dados pessoais sensíveis mediante consentimento

somente poderá ocorrer quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma
específica e destacada, para finalidades específicas.
Já o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do
titular somente poderá ocorrer nas hipóteses elencadas no art. 11, II, da LGPD. Dessa

57

Art. 5º, XII, LGPD.
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forma, não há que se falar em obrigatoriedade de consentimento, por exemplo,
quando o tratamento de dados pessoais sensíveis for realizado para:
 Cumprimento de obrigação constitucional, legal ou regulatória
pelo controlador;
 Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou
regulamentos;
2.3.4.3

Consentimento para o Tratamento de Dados de Crianças e
Adolescentes
As disposições do art. 7º da LGPD não se aplicam para o caso do

tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, que possuem regramento
próprio no art. 14 da referida lei.
Somente poderá ser dispensado o consentimento para o tratamento de
dados de crianças e adolescente quando a coleta for necessária para contatar os
pais, ou o responsável legal, ou, ainda, para a proteção da criança ou adolescente58.

2.3.4.4

Consentimento para o Tratamento de Dados nas Ações de
Controle Externo
No exercício da função fiscalizatória, o TCMGO realiza ações de

controle externo por meio de suas Secretarias e unidades de apoio, tais como a
Superintendência de Secretaria e a Assessoria de Pesquisas e Informações
Estratégicas.
Para isso, tais Unidades Técnicas necessitam de acesso a dados
pessoais para garantir o cumprimento de sua missão constitucional e legal, sejam
eles dados pessoais, sensíveis e de crianças e adolescentes.
58 Art. 14, § 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se
refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados
uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a
terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

.
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Os dados pessoais são necessários para identificação dos responsáveis
e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Os dados sensíveis que forem objetos de prestação de contas,
principalmente no âmbito de concursos públicos, são necessários para aferir a
legalidade do procedimento.
Os dados de crianças e adolescentes podem ser utilizados para aferir a
legalidade de pensões concedidas, bem como proteger seus direitos.
Ressalta-se que tais hipóteses de tratamento de dados serão detalhadas
no Anexo II desta Resolução Administrativa.
Diante do exposto, no âmbito das ações de controle externo, sejam elas
realizadas pelas áreas fim ou meio do Tribunal, não é necessário o consentimento
para utilização de dados pessoais de qualquer tipo, tendo em vista o enquadramento
do TCMGO no regime jurídico estabelecido nos incisos II e III do art. 7º da LGPD.

2.3.4.5

Consentimento para o Tratamento de Dados nos Serviços
Prestados à Sociedade, nas Ações de Capacitação e Ações
Administrativas Internas
Já na prestação de serviços à sociedade, nas ações de capacitação de

jurisdicionados e nas ações administrativas internas que envolvam relações de direito
privado, poderá ocorrer situações concretas em que seja necessário o consentimento
do titular, na forma do art. 7º, I, da LGPD.
As

situações

que

exigem

o

consentimento

do

titular

serão

exemplificadas no tópico que aborda as obrigações para os diversos operadores
envolvidos no tratamento.
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2.3.5 Política de Divulgação de Dados Pessoais no TCMGO
Segundo Teixeira (2020)59, a Lei de Acesso à Informação - LAI está
baseada nos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do
interesse público. Assim, a LAI só não autorizará informação ao particular caso esteja
sob sigilo. Já no tocante à LGPD, apenas o titular dos dados pessoais tem direito de
peticionar sobre seus dados. Quanto ao acesso à informação, o autor destaca que:
O acesso à informação se dá pela LAI e pelo decreto regulamentador que
trata dos atos administrativos contidos em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por órgãos públicos ou entidades.
E esse acesso é de interesse coletivo. Ou seja, qualquer um do povo pode
fiscalizar os processos licitatórios, as execuções de obras e as prestações de
contas, posto a salvo os documentos sigilosos segundo a lei e o decreto. E o
pano de fundo do acesso à informação na esfera pública perante a LAI é o
princípio da publicidade dos atos administrativos nos três poderes.
No tocante à LGPD, o acesso à informação é amparado pelo princípio do
acesso livre por interesse particular, ou seja, apenas o titular dos dados
pessoais tem direito a requerer, em regra. Prontamente, ao solicitar
informações junto à administração pública, o cidadão e o agente público
devem ter em mente qual o teor do acesso, se pessoal ou coletivo, pois a
depender da requisição ora aplicará a LAI ora a LGPD.

2.3.5.1 Transparência de Dados Pessoais
De acordo com o Instituto Rui Barbosa60, os Tribunais de Contas, ao
interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados, deverão observar a necessidade de
publicar informações amparadas pelos princípios da supremacia do interesse público
sobre o privado:
12. Interpretar o novo diploma legal de acordo com o sistema constitucional,
que prevê a supremacia do interesse público sobre o privado, a transparência
das informações públicas e o acesso à prestação de contas, bem como com
as diretrizes da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e com a previsão expressa
do artigo 7º, §3º, da LGPD.

59 TEIXEIRA, Ilderlândio. LGPD e LAI: uma análise sobre a relação entre elas. Disponível
em:<
https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoaislgpd>. Acesso em: 28 out. 2021.

60 IRB.

Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, p. 5. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em: 27 de
outubro 2021.
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Nesse sentido, o TCMGO promoverá a transparência de todas as
informações de interesse coletivo, que sejam de interesse público, mesmo que
tenham informações de caráter pessoal, tais como:


Informações pessoais necessárias para o exercício da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal (Nome, CPF, endereço etc.);



Informações

pessoais

para

elaboração

da

matriz

de

responsabilização, conforme consta Resolução Administrativa nº 100/201861;


Informações pessoais que identificam os responsáveis pelas contas
de gestão, contas de governo, demonstrativos contábeis e fiscais, relatórios e
certificados de auditoria;



Informações pessoais, inclusive sensíveis (origem racial ou étnica)
vinculadas

à

fiscalização

de

atos

de

pessoal

(concursos

públicos,

aposentadorias e pensões), dentre elas:
 Idade de pensionista, inclusive menor de idade, para mensurar
até quando o beneficiário irá receber pensão do Estado;
 Informações de origem étnica ou social de candidatos em
concurso público com cotas;
 Nome, cargo, remuneração (folha de pagamento);


Informações pessoais vinculadas a licitações, contratos, convênios e
outros ajustes relacionados com receitas e despesas públicas;



Dados orçamentários, contábeis e fiscais (contas de gestão e contas
de governo);



Lista de gestores que tiveram contas julgadas irregulares ou com
parecer prévio desfavorável;



Lista de devedores de condenações fixadas pelo Tribunal (multas e
débitos) etc.;



Informações pessoais contidas no Portal de Transparência do
TCMGO e dos Municípios Goianos disponibilizadas no site do Tribunal62

61 TCMGO. Resolução Administrativa nº 100/2018.Disciplina a formalização de
processos de competência do TCMGO. Disponível em:<tcmgo.tc.br/site/legislação>. Acesso em: 10
out. 2021.
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Todas as informações de natureza pública e de interesse coletivo
devem, portanto, ser divulgadas, mesmo que contenham dados pessoais, em razão
da supremacia do interesse público sobre o particular.
Depreende-se, portanto, que o tratamento de dados pessoais pelo
TCMGO, enquanto no exercício de suas competências fiscalizatórias, as quais
indiscutivelmente têm finalidade pública, enquadra-se nas disposições do artigo 23 da
LGPD, em consonância com o sistema constitucional, que prevê a supremacia
do interesse público sobre o privado, a transparência das informações públicas
e o acesso à prestação de contas.

2.3.5.2

Proteção de Dados Pessoais
Nos demais casos que as informações pessoais não sejam de natureza

pública, os dados pessoais somente poderão ser divulgados nas hipóteses
permitidas nos artigos 7º, 11 e 14 da LGPD que versam sobre o tratamento de dados
pessoais, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, respectivamente.
Além disso, devem-se observar as regras estabelecidas no Código de
Ética dos Membros e Servidores do TCMGO63, quais sejam:
Art. 7º - O servidor, no exercício de suas atividades [...] , deverá: [...]
XIV- manter sob sigilo dados e informações obtidos no exercício de suas
atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só
a eles digam respeito, às quais, porventura, tenha acesso em decorrência do
exercício profissional, informando à chefia imediata ou à autoridade
responsável quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos venham
a ser revelados;

2.3.6 Compartilhamento de Dados e Informações
O uso compartilhado de dados e informações traz eficiência às
atividades desempenhadas pelo TCMGO, razão pela qual tem sido estimulado e
ampliado, cada vez mais, no setor público.

62
TCMGO.
Transparência.
Disponível
em:
<
https://www.tcmgo.tc.br/site/transparencia/>.Acesso em: 27 out. 2021.
63 TCMGO.
Resolução Administrativa n° 323/2013 – Código de Ética de Membros e
Servidores do TCMGO, p 23, nov. 2013. Disponível em:<https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/resolucoesadministrativas-por-ano/> Acesso em: 27 out. 2021.
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Na abrangência da atuação contemporânea do TCMGO, informações de
diversas fontes e origens, públicas ou privadas, podem ser utilizadas como insumo
para o cumprimento eficiente e efetivo das suas funções.
Em relação às bases de dados externas contidas nos sistemas do
Tribunal, o TCMGO é mero custodiante das informações. Os jurisdicionados, por
exemplo, realizam a prestação de contas eletrônica para o Tribunal com
informações de caráter pessoal. Todavia, o TCMGO não pode alterar esses dados,
pois é mero custodiante dessas informações.
Assim, os Direitos do Titular (a exemplo do acesso aos dados e a
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados) acerca de dados
pessoais que estejam contidos em algumas das bases de dados custodiadas devem
ser exercidos diretamente em relação à organização pública responsável pelos
dados e não junto ao TCMGO.
Segundo o Instituto Rui Barbosa64, devido ao crescente número de
políticas públicas multissetoriais e transversais que envolvem diversos entes da
federação para a sua execução (transferências voluntárias, por exemplo), mostra-se
essencial a utilização do compartilhamento de informações entre instituições públicas
de diferentes poderes e entes da federação, principalmente no âmbito dos Tribunais
de Contas.
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 de proteção
de dados pessoais65, sendo que é vedado ao Poder Público transferir a entidades
privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto
nas hipóteses previstas na LGPD66.

64 IRB. Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, premissa n º 7, p. 3. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em: 27 de
outubro 2021.
65 Art. 26, LGPD.
66

Art. 26, §1º, LGPD.
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De qualquer forma, a LGPD não previu, nesses casos, a necessidade de
prévio consentimento para o tratamento e compartilhamento dos dados pessoais,
tendo em vista que isso criaria obstáculo à atuação da Administração Pública.
Todavia, nas hipóteses de prestação de serviços à sociedade, nas ações
de capacitação de jurisdicionados e nas ações administrativas internas que envolvam
relações

jurídicas

predominantemente

de

direito

privado

poderão

ocorrer,

excepcionalmente, situações concretas em que seja necessário o consentimento do
titular, na forma do art. 7º, I, da LGPD.
Assim quando for necessário o consentimento do titular para tratar seus
dados, também será necessária sua autorização específica para compartilhá-lo, nos
termos da LGPD67, ressalvadas as hipóteses expressas na lei.

2.3.7 Tratamento de Dados Pessoais no Âmbito do TCMGO
Considerando o regime jurídico previsto no artigo 7º, incisos II e III e §
3º, combinado com o artigo 23 da LGPD, o TCMGO pode tratar dados pessoais para
cumprir suas atribuições constitucionais e legais sem a necessidade de
consentimento.
Em casos excepcionais, no âmbito das relações jurídicas de regime
predominantemente de direito privado, poderá ser necessário o consentimento do
titular, nos termos do no artigo 7º, inciso I, da LGPD.
Todavia, independentemente da necessidade de consentimento ou não
do titular, o Tribunal deverá informar as hipóteses em que, no exercício de suas
competências, realiza o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações
claras e atualizadas sobre a previsão constitucional e legal, a finalidade, os
procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em
veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos68.
67 Art. 7º, § 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput
deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores
deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa
do consentimento previstas nesta Lei.
68

Art. 23, I, LGPD.
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No caso do TCMGO, o tratamento de dados pessoais pode acontecer
em quatro hipóteses: ações de controle externo, serviços à sociedade, ações de
capacitação e ações administrativas internas. Essas hipóteses estão detalhadas no
ANEXO II desta Resolução Administrativa.

2.3.8 Transparência das Hipóteses de Tratamento de Dados
Pessoais no TCMGO
As Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais no Âmbito do
TCMGO contidas no ANEXO II deverão ser atualizadas anualmente e publicadas
no Portal da LGPD no site do Tribunal visando estabelecer relação de confiança
com o titular por meio de atuação transparente.
Além disso, serão assegurados mecanismos de interação do titular com
o TCMGO por meio eletrônico nas hipóteses permitidas no art. 18 da LGPD, tais
como, a confirmação da existência de tratamento, a correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados, bem como a anonimização69, bloqueio ou eliminação de
dados desnecessários ou excessivos, desde que não acarretem descumprimento de
obrigação constitucional ou legal.

2.3.9 Dados de Uso e Cookies
O TCMGO utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para
melhorar a sua experiência no uso de seus serviços, conforme detalhamento
constante do ANEXO II.
Quando os usuários acessam o site do Tribunal, será solicitado o
consentimento expresso do titular para ceder informações, que serão armazenados
nos servidores do TCM com total privacidade, conforme determinado pela Lei Geral
de Proteção de Dados.

69 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 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;
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2.3.10 Termos de Uso e Política de Privacidade do Site do
Tribunal
Os Termos de Serviço explicam o funcionamento do site do TCMGO, a
sua Política de Privacidade e também informam as regras e obrigações dos usuários
do site. A utilizar o site, por exemplo, o usuário demonstra que aceitou os termos de
serviço.
Os Termos de Serviço e Política de Privacidade de Dados do Usuário
deverão ser elaborados pela Superintendência de Informática e publicados no site
do TCMGO, com base nas diretrizes constantes neste documento, nas exigências da
LGPD e nas normas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

2.3.11 Termos de Uso e Política de Privacidade nos Sistemas
Internos no TCMGO
Os termos de serviço explicam o funcionamento dos sistemas internos
utilizados pelos servidores do TCMGO (Rede, Tramitação, SICOM, E-Siproc, Colare,
etc.), a sua política de privacidade e também informam as regras e obrigações dos
usuários internos. Ao utilizar o sistema tramitação, por exemplo, o usuário deve
demonstrar que aceitou os Termos de Serviço.
Os Termos de Serviço e Política de Privacidade de Dados do Usuário
deverão ser elaborados pela Superintendência de Informática e publicados nos
sistemas internos do TCMGO, com base nas diretrizes constantes neste documento,
nas exigências da LGPD e nas normas da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados.

2.4

OS PROCEDIMENTOS, INCLUINDO RECLAMAÇÕES E PETIÇÕES
DE TITULARES.
O site do Tribunal deverá possuir mecanismos que assegurem o

exercício dos direitos dos titulares de informações pessoais. Compete ao
Encarregado analisar e processar, com apoio dos operadores, as petições
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apresentadas,

respondendo

as

petições

e

requisições

protocolizadas

tempestivamente, nas hipóteses permitidas pela LGPD.

2.4.1 Comunicação dos Titulares de Dados Pessoais com o
Tribunal
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador
informações a seu respeito a qualquer tempo por meio de requisição, nos termos do
da LGPD:
Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante
requisição:
I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa;
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão
providenciados, mediante requisição do titular:
I - em formato simplificado, imediatamente; ou
II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados,
a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento,
observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15
(quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

As requisições de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a
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Legislação em vigor devem ser encaminhadas ao TCMGO de forma fundamentada e
serão atendidas desde que não acarretem descumprimento de obrigação
constitucional, legal ou causem prejuízos ou atraso injustificado ao exercício
constitucional do controle externo pelo TCMGO.
As requisições serão enviadas por meio de formulários específicos
disponibilizados no Sistema de Informação ao Cidadão70 do site do Tribunal,
mediante Cadastro de identificação do requisitante por meio de certificação digital
ou outros meios que assegurem a identidade do Requisitante.
É vedado a realização de requisições anônimas de tratamento de dados,
mesmo porque somente o titular dos dados poderá exercer os direitos previstos no
art. 18 da LGPD.
As requisições serão encaminhadas eletronicamente ao Encarregado ao
qual compete analisar motivadamente sua admissibilidade com base nas hipóteses
permitidas na lei. Ato contínuo, o Encarregado tomará as previdências cabíveis para
atender ao titular tempestivamente, com o apoio dos operadores de dados,
respondendo a demanda eletronicamente ao titular.

2.4.2

Interação da Presidência, Ouvidoria

e Outros Setores com o Encarregado
As petições enviadas para a Presidência, Ouvidoria ou outros setores do
Tribunal que sejam relacionadas com a Lei Geral de Proteção de Dados deverão ser
encaminhadas imediatamente para o Encarregado, independentemente se realizadas
mediante processo físico ou eletrônico.

70
TCMGO.
Sistema
de
Informação
https://www.tcmgo.tc.br/ouvidoria/>. Acesso em: 5 out. 2021.

ao

Cidadão.

Disponível

em:<
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2.4.3

Interação ente o Encarregado e os

Operadores de Dados Pessoais
Ao processar as requisições dos titulares de dados, o Encarregado
poderá encaminhar o processo para a estrutura regimental competente pelo
tratamento de dados pessoais para tomar as providências cabíveis pertinentes.
Ato contínuo, os processos deverão ser devolvidos para o Encarregado
responder ao titular.

2.4.4

Interação do Encarregado com a

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais –
ANPDP
Compete

ao

encarregado

receber

comunicações

da

autoridade

nacional71 e adotar as providências cabíveis, nos limites de suas atribuições.
As comunicações recebidas pela ANDP deverão ser comunicadas à
Presidência do Tribunal.

2.5

AS NORMAS DE SEGURANÇA:
2.5.1 Boas Práticas em Segurança da Informação
Os agentes de tratamento (controlador e operador) devem adotar

medidas de segurança, 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 qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito 72.
De acordo com Lopes (2021)73, a atuação prática no Direito Digital
apresenta complexidade de termos e informações que demandam contínua

71

Art. 42, §2º, II, LDPG.

72

Art. 46, LGPD.

73

LOPES, Alan Moreira. Direito Digital e LGPD na Prática . Advocacia digital prática,
p.8.Editora Rumo Jurídico. 2021.
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atualização, também notória a necessidade de conhecimento da legislação cível,
penal, trabalhista e familiaridade com os meandros das áreas tecnológicas.
Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser
estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas
práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na LGPD e nas demais
normas regulamentares74.

2.5.1.1

Privacidade desde a concepção
As medidas técnicas e administrativas de segurança devem ser

observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua
execução75.
De acordo com o Guia de Boas Práticas do Governo Federal76, a
abordagem de Privacidade desde a Concepção (PdC) é caracterizada por medidas
proativas e não reativas:
Ou seja, essa abordagem antecipa e evita eventos invasivos de privacidade
antes que eles aconteçam. Desse modo, não espera que riscos de
privacidade se materializem nem ofereçam soluções para as infrações de
privacidade após a ocorrência, mas visa impedir que eles ocorram.

A adoção do “Privacy by design” segundo Cavoukian (2011)77 deve
atender aos seguintes requisitos:
 Ser proativo, não reativo;
 Privacidade como configuração padrão, a opção para tornar algo
público deve ser posterior;
 Privacidade incorporada ao design;

74

Art. 49, LGPD.
Art. 46, § 2º, LGPD.
76 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 46, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
75

77 CAVOUKIAN, Ann. Os 7 princípios fundamentais. Information & Privacy Commissioner
Ontario,
Canada,
p.
2,
jan.
2011
Disponível
em:<https://www.ipc.on.ca/wpcontent/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf> Acesso em: 28 out. 2021.
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 Considerar todos os interesses envolvidos, sobretudo o do titular;
 Segurança de ponta a ponta, durante todo o ciclo de vida do
produto ou serviço;
 Preservação da visibilidade e transparência;
 Respeito à privacidade do titular.

2.5.1.2

Privacidade por Padrão
A Privacidade por Padrão está diretamente relacionada ao princípio da

necessidade78, que se refere a 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;
Nesse sentido, de acordo com o Guia de Boas Práticas do Governo
Federal, os agentes de tratamento devem implementar medidas adequadas para
garantir que, por padrão, apenas serão processados os dados pessoais necessários
para cumprimento das finalidades específicas definidas pela instituição que
desempenha o papel de controlador dos dados pessoais79.
Ressalta-se que o Anexo II desta Resolução Administrativa detalha as
hipóteses de tratamento de dados pessoais no TCMGO, fornecendo informações
sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a
execução dessas atividades.
2.5.1.3

Padrões, Frameworks e Controles de Segurança Cibernética
O Tribunal deve seguir, sempre que possível, os seguintes Padrões,

Frameworks e Controles de Segurança visando melhorar a gestão dos sistemas de
segurança da informação e o gerenciamento de riscos de segurança cibernética:


E-ping - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico;

78

Art. 6º, III, LGPD.
COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 49, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
79
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ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013. Sistemas de gestão da

segurança da informação;


ABNT NBR ISO/IEC 27002: 2013. Código de Prática para

controles de segurança da Informação;


ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019. Gestão de riscos de segurança

da informação;


ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018. Gestão de riscos – Diretrizes;



ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019. Técnicas de segurança —

Extensão da ABNT NBR ISO;


IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002 para gestão da

privacidade da informação — Requisitos e diretrizes.
Para aprofundamento no tema, recomenda-se a leitura das Boas
Práticas em Segurança da Informação contidas no capítulo 4 do Guia de Boas
Práticas do Governo Federal80 que aborda os seguintes temas:
 Privacidade desde a concepção e por padrão (Privacy by Design
e by Default)
 Privacidade desde a concepção
 Proativo, e não reativo; preventivo, e não corretivo
 Privacidade deve ser o padrão dos sistemas de TI ou práticas de
negócio
 Privacidade incorporada ao projeto (design)
 Funcionalidade total
 Segurança e proteção de ponta a ponta durante o ciclo de vida de
tratamento dos dados
 Visibilidade e Transparência
 Respeito pela privacidade do usuário
 Privacidade por padrão
 Padrões, Frameworks e Controles de Segurança Cibernética
80 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal. Versão 2.0, p. 46 a 52, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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2.5.2

Normas

de

Segurança

de

Tecnologia da Informação e Gestão de Riscos do TCMGO
As Políticas Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e
de Gestão de Riscos constituem um conjunto de ferramentas e técnicas que
objetivam a construção das diretrizes para ações institucionais ao longo do tempo, as
quais visam estruturar estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de
informação e a infraestrutura de TI para o atendimento das metas e objetivos
definidos pela instituição.
Considerando a necessidade de garantir que as ações da Tecnologia da
Informação estejam totalmente alinhadas aos objetivos e às metas da organização,
definidos no Plano Estratégico Institucional, O TCMGO publicou a Resolução
Administrativa nº 106/201781, que aprova as Políticas de Tecnologia da Informação,
de Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do Tribunal e dá outras
providências.
A Política de Tecnologia da Informação do TCMGO aborda os
seguintes temas:







Contextualização da Política de TI;
Conceito de Política de TI;
Objetivos da Política de Tecnologia da Informação;
Benefícios da Política de Tecnologia da Informação;
Como deve ser a Política de Tecnologia da Informação;
Como deve ser o acompanhamento da Política de Tecnologia da
Informação;
 Etapas da Política de Tecnologia da Informação;
 Política de TI para o TCMGO;
 Fluxo da Área de TI do TCMGO sob a luz da Política Proposta.

81

TCMGO. Resolução Administrativa nº 106/2017. Aprova as Políticas de
Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do Tribunal e dá
outras providências. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA1062017.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.
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A Política de Segurança da Informação do Tribunal possui os
seguintes objetivos82:
 Definir os escopos da Segurança da Informação de modo a
garantir altos padrões de qualidade na prestação de serviços e na
preservação da Informação no TCMGO;
 Informar a todos os usuários internos e externos do TCMGO o
seu papel essencial na aplicação e perpetuação da Política de
Segurança de Informação dentro da Instituição;
 Garantir a autenticidade, a integridade e a disponibilidade das
informações do TCMGO e assegurar sejam elas usadas no
interesse da Instituição;
 Permitir a adoção de soluções de segurança integradas.

A Política de Gestão de Riscos do Tribunal aborda os seguintes
aspectos
 Gerenciamento de Riscos;
 O que é Gerenciamento de Riscos;
 Planejar o Gerenciamento dos Riscos;
 Identificar os Riscos;
 Realizar a Análise Qualitativa de Riscos;
 Realizar a Análise Quantitativa de Riscos;
 Planejar as respostas aos Riscos;
 Monitorar e controlar os Riscos;
 Levantamento Inicial de Riscos.
Assim, os agentes de tratamento de dados deverão cumprir, no que
couber, as Normas de Segurança de Tecnologia da Informação e de Gestão de
Riscos do TCMGO previstas na Resolução Administrativa nº 106/2017.

2.5.3

Planejamento

Estratégico

da

Tecnologia da Informação do TCMGO
O Planejamento Estratégico é um método de formulação e execução de
estratégias organizacionais para o alcance da uma visão de futuro e um instrumento

82

Art. 3º, Resolução Administrativa nº 106/2017.
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para a tomada de decisões atuais, que envolvem riscos futuros aos resultados
esperados, por meio de uma reavaliação sistemática dos resultados alcançados.
O TCMGO aprovou o Plano Estratégico do Tribunal para o período de
2021 a 2024 por meio da Resolução Administrativa nº 123/2021 83.

Dentro da

Perspectiva Processos Internos e Inovação, consta o Objetivo Estratégico nº. 2.6
“Implementar ações para a Transformação Digital do TCMGO” que possui a Iniciativa
Estratégica: “Elaborar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação –
PETI”
Dessa forma, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 84
foi elaborado no âmbito da Superintendência de Informática está em fase de
aprovação no Tribunal. O PETI aborda os seguintes temas:





















Abrangência;
Vigência;
Aprovação e Publicação;
Introdução;
A Superintendência de Informática;
Estrutura Organizacional;
Atribuições;
Estrutura Interna;
Objetivo;
Escopo;
Não Escopo;
Análise de Ambiente;
Ambiente Interno;
Ambiente Externo;
Referencial Estratégico de TI;
Mapa Estratégico Institucional;
Missão;
Visão;
Valores da SINFO;
Metodologia;

83 TCMGO. Resolução Administrativa nº 123/2021. Plano Estratégico do TCMGO para
o período de 2021 a 2024. Portal do Planejamento Estratégico, p. 9, 2021. Disponível em:

<https://www.tcmgo.tc.br/planejamentoestrategico/wp-content/uploads/2021/09/RA-123-21-e-anexo.pdf>.Acesso
em: 27 out. 2021.
84 TCMGO. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação . Superintendência
de Informática do TCMGO.
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 Mapa Estratégico da SINFO;
 Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas.
A abrangência do planejamento estratégico alcança a Superintendência
de Informática, suas diretrizes, princípios e estratégia.

2.5.4

Comitê Gestor das Estratégias de

Tecnologia da Informação do TCMGO
Considerando a necessidade de unificar demandas e soluções,
padronizar entendimentos, racionalizar os processos de trabalho, evitar retrabalho,
definir responsáveis e concentrar as requisições feitas à Superintendência de
Informática, a Resolução Administrativa nº 35/201785 dispõe sobre a criação do
Comitê Gestor das Estratégias de Tecnologia da Informação.
O Comitê será composto por dois integrantes da Presidência, um
integrante

da

Superintendência

de

Gestão

Técnica,

um

integrante

da

Superintendência de Informática e um integrante da Superintendência de Secretaria.
Compete ao Comitê avaliar a viabilidade das implementações solicitadas
à Superintendência de Informática, dando ciência do seu parecer ao requisitante, bem
como à Presidência, no caso de parecer negativo ao atendimento da solicitação.

2.5.5

Políticas

de

Tecnologia

da

Informação do TCMGO
Política de Tecnologia da Informação constitui-se num conjunto de
ferramentas e técnicas que possibilitam a definição de estratégias de ação ao longo
de um período, sendo um processo dinâmico e interativo que busca estruturar
estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de
TI, os quais são aspectos necessários para o atendimento das ações, decisões e
respectivos processos da organização.

85

TCMGO. Resolução Administrativa nº 35/2017. Cria o Comitê Gestor das Estratégias
de Tecnologia da Informação do TCMGO. Disponível em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/o-tcm/>.Acesso em: 27
out. 2021.
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A reformulação de uma Política de Tecnologia da Informação para o
TCMGO representa a concretização de um conjunto de ações estruturantes
assumidas pela Presidência, a partir da percepção de que o impacto da tecnologia da
informação no gerenciamento dos negócios é um elemento-chave e se concentra no
alinhamento estratégico e estruturante do negócio.
Desta maneira, oportuniza que o plano estratégico do Tribunal, alinhado
com a Política ora sendo estabelecido, sejam considerados como poderosas
ferramentas para lidar com situações de mudanças, merecendo apreciação como um
importante instrumento de gestão.
A Política de Tecnologia da Informação tem como objetivos:
 Complementar o plano estratégico da organização, de maneira
que a estratégia de informação e a estratégia de negócio da
organização estejam alinhadas.
 Elaborar um plano de construção e desenvolvimento de
aplicações que corresponda às necessidades e prioridades das
informações.
 Definir a Gestão de Informação de maneira organizada e eficiente.
 Avaliar e analisar a eficiência e eficácia das aplicações.
 Identificar

os

dados

considerados

fundamentais

para

a

organização e uma base para a sua análise e controle.
 Analisar os impactos referentes à utilização de novas tecnologias
de informação em toda a organização.
Tal política está detalhada no Anexo I da Resolução Administrativa nº
106/2017.
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2.5.6

Politica

de

Segurança

da

Informação do TCMGO
Dentre os princípios da Segurança da Informação, destacam-se 4
(quatro), que formam a base para os demais: Disponibilidade, Integridade,
Confidencialidade e Autenticidade (ISO 27001:2013)86.
O processo organizacional de Segurança da Informação pode ser
distribuído em 5 (cinco) pilares que sustentarão a prática dessa política pela
instituição:
1º - Segregação de permissões e acesso:
 Limitar aos usuários o acesso às informações da instituição, a fim
de que tenham acesso somente àquilo que lhe é de interesse e
de sua competência;
 Bloquear

as

ferramentas

que

possibilitam

a

saída

das

informações da instituição. Da mesma forma que é importante
limitar o acesso a determinados arquivos, também é necessário
que haja bloqueio de aplicativos, programas e sistemas que
permitam a saída de informações da organização. O aumento
exponencial de Nuvens Públicas disponíveis possibilita que os
usuários consigam carregar milhares de arquivos em diferentes
formatos. O envio e recebimento externo de arquivos, muitas
vezes, dificulta o correto tratamento das informações.
2º - Penetração e vulnerabilidade:
 Utilizar a automatização para atuar em tarefas de segurança,
diminuindo os erros manuais. Criação de perfis e concessão de
permissões

a

usuários

são

exemplos

que

podem

ser

automatizados;

86

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013:Tecnologia da
informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos. Rio
de Janeiro, 2013.
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 Criação

de

testes

automatizados

para

penetração

e

vulnerabilidade;
 Separar os arquivos da rede que possuem dados mais relevantes
e estratégicos da organização e, sobre eles, criar uma barreira
diferenciada de proteção (criptografia, senhas ou mesmo firewalls,
que limitem o tráfego nessa parte da rede);
 Reduzir a disseminação de sistemas de informação que tratam do
mesmo objeto, dificultando o tratamento seguro dos dados dentro
das instituições;
 Criptografar todas as informações em arquivos e banco de dados.
Assim, caso haja um vazamento, o receptor da informação terá
uma dificuldade maior para o acesso aos dados originais.
3º - Monitoramento de acessos aos sistemas:
 Manter sempre os sistemas operacionais atualizados;
 Monitorar

sistematicamente

é

imprescindível

para

que

o

colaborador que coordena a rede da instituição tenha uma visão
geral sobre o que está acontecendo em todo sistema. O
administrador da rede tem que ter a certeza de que está
realizando uma varredura completa por toda área e que mantém
um monitoramento constante e sistemático;
 Alinhar os Fluxos de Processos da instituição, administrativos e
finalísticos, com as operações diárias em que as equipes de
segurança atuam. Todos devem ter a ciência de que existem
regras, que essas regras são para a segurança do negócio e que
devem ser cumpridas. Dentre as vantagens desse alinhamento
estão as possibilidades de melhorias a partir de feedbacks que
podem surgir de outras áreas que não tenham relação com a área
de Tecnologia da Informação;
 O próprio mapeamento das atividades inerentes a Segurança da
Informação produzirá, ao longo do tempo, métricas e dados
capazes de avaliar, gradativamente, o respectivo trabalho. Com
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os recursos financeiros escassos, esses indicadores

são

excelentes norteadores para as instituições canalizarem, da
melhor forma, os seus orçamentos. A demonstração desses
indicadores para alta gestão é muito importante para manter
constante a política de Segurança da Informação;
 Caso

a

instituição

já

possua

computação

na

nuvem,

independentemente do fornecedor, deverá sempre habilitar todas
as trilhas de auditoria e monitoramento para verificar possíveis
ataques;
 Identificar sempre o direito de uso dos dados de terceiros. Além
de manter a credibilidade com que cedeu as informações, a
utilização dentro da instituição de um dado comprometido
computacionalmente poderá gerar danos à rede corporativa.
4º - Instrumentalização jurídica:
 Criar normas de segurança dentro da instituição. Uma política de
segurança da informação corporativa consistente permitirá que
administradores de rede, pessoal de segurança em Tecnologia da
Informação e outros técnicos possam entender as regras e aplicálas na rede, colaborando também para a divulgação das mesmas
entre os usuários.
5º - Capacitação continuada:
 Capacitar servidores e colaboradores. Muitas vezes os dados são
roubados ou perdidos por pura inocência e falta de conhecimento
de um usuário. As regras estabelecidas na política de segurança
definem o que é ou não permitido no âmbito da instituição e, por
isso, devem ser disseminadas e conhecidas pelos usuários.
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Portanto, como boa prática de governança, é essencial que os Tribunais
de Contas estabeleçam uma Política de Segurança da Informação no TCMGO. Essa
política está detalhada no Anexo II da Resolução Administrativa nº 106/201787.
Política de Segurança da Informação é o conjunto de normas destinadas
à proteção da informação e à regulamentação do seu manuseio, cabendo aos
usuários a observância de suas disposições e às unidades administrativas, no âmbito
de suas competências, a implementação e o acompanhamento de ações para a
segurança da informação.
São deveres dos usuários de informações disponibilizadas pela
TI do TCMGO:
 Guardar sigilo, tanto no local de trabalho quanto em locais
públicos, das informações obtidas em decorrência do
exercício de suas atribuições, bem como não fornecer
informações

a

terceiros

sobre

especificações

técnicas/lógicas que importem riscos para a segurança dos
recursos tecnológicos e para a própria Segurança da
Informação do TCMGO;
 Comunicar a seu superior quaisquer falhas ou indícios de
falhas de segurança de que tenha conhecimento;
 Tornar disponível à autoridade competente, em tempo,
oportuno,

os

dados e

informações

necessários

ao

desempenho das atribuições da unidade.
2.5.7

Gestão de Riscos da Tecnologia da

Informação no TCMGO
Segundo o art. 2º, IV, do Decreto Federal nº 9.203/201788, que
estabelece princípios, diretrizes e mecanismo de governança na administração
pública federal, considera-se gestão de risco:

87

TCMGO. Resolução Administrativa nº 106/2017. Aprova as Políticas de Tecnologia da Informação, de
Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do Tribunal e dá outras providências. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA106-2017.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.
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O processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado
pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e
gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a
fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

Política de Gestão de Riscos constitui-se no instrumento que visa
estabelecer o planejamento do gerenciamento de riscos por meio do exercício do
processo de decidir como abordar e como executar atividades que visem monitorar
ameaças à sustentabilidade da segurança da área de sistemas de informações.
O gerenciamento de riscos é divido em seis processos: planejar o
gerenciamento de riscos; identificar os riscos; análise qualitativa de riscos; análise
quantitativa de riscos; planejar respostas aos riscos; e monitorar e controlar os riscos.
Tal política está detalhada no Anexo III da Resolução Administrativa nº
106/2017.
2.5.8

Auditoria Interna de Tecnologia da

Informação no TCMGO
O Tribunal aprovou o Manual de Auditoria em Tecnologia da
Informação, por meio da Resolução Administrativa nº 121/202189, que tem como
objetivo delimitar procedimentos básicos para as atividades de Auditoria em
Tecnologia da Informação (Auditoria em TI) do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás (TCMGO).
A Auditoria de TI é um processo que busca evidências para certificar-se
de que os recursos de Tecnologia da Informação:


possibilitem alcançar os objetivos do negócio;



sejam usados com eficiência e em conformidade com as leis e

normas aplicáveis; e

88 BRASIL. Decreto nº 9.203/2017. Dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 10.out.2021.
89

TCMGO. Resolução Administrativa nº 121/2021. Manual de Auditoria em
Tecnologia da Informação. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/RA121-21-Manual-Auditoria-TI.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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sejam adequadamente protegidos para prover informação confiável

sempre que requerida às pessoas autorizadas. (PACHECO, 2011) 90”
Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 27002:201391, “a segurança da
informação é alcançada pela implementação de um conjunto adequado de controles,
incluindo políticas, processos, procedimentos, estrutura organizacional e funções de
software e hardware”.
De acordo com o Manual de Auditoria de TI do TCMGO, a Auditoria de
Segurança da Informação visa abordar essencialmente os seguintes aspectos da
segurança da informação:
 A preservação da integridade, disponibilidade, confidencialidade
(quando aplicável) e autenticidade das informações;
 O apropriado estabelecimento, implementação, operação, análise
crítica, manutenção e melhoria do sistema de gestão de segurança da
informação (SGSI);
 A definição da política de segurança da informação;
 Estabelecimento

da

cadeia

de

responsabilidades

e

de

comunicações com as partes interessadas;
 Definição de controles de segurança da informação referentes a
recursos humanos, com foco em retenção de conhecimento, bem como
controle sobre vazamento de dados;
 Inventário dos ativos de informação, com classificação e definição
de responsáveis;
 Procedimentos para controle de acesso aos ativos de informação
e aos serviços de tecnologia (inclusive telecomunicações e serviços de
mensageria), com definição de áreas fisicamente protegidas, quando
necessário;

90

PACHECO, André Luiz Furtado. Curso de Auditoria de TI. Escola Nacional de

91

ABNT NBR ISO 22301:2013 - Sistema de gestão de continuidade de negócios -

Governo. 2011.
Requisitos.
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 Gestão de incidentes e planos de continuidade de negócio que
contemplem

cenários

de

recuperação

de

desastre

e

políticas

sistemáticas de backup;
 Gestão de riscos e vulnerabilidades de segurança da informação;
e
 Controle de segurança da informação sobre as aplicações de
software internas ou providas por terceiros;
Incumbe ao Superintendente de Informática designar força-tarefa de
auditores da especialidade informática para a missão permanente de auditoria de
tecnologia da informação.
Nesse sentido, as normas de segurança da informação de dados
pessoais previstas neste documento devem ser objeto de auditoria interna, por meio
dos procedimentos definidos na Resolução Administrativa nº 121/2021, com o objetivo
de demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade, nos
termos do art. 50, II, da LGPD92.
Ressalta-se que de acordo com o art. 55 da LGPD a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados - ANDP poderá realizar auditorias, ou determinar sua
realização, no âmbito da atividade de fiscalização sobre o tratamento de dados
pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público:
Art. 55-J. Compete à ANPD:
II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a
proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por
lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei;
V - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em
descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que
assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso;
XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade
de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do
disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados
pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público;
92

Art. 50. II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em

privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade
responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma
independente, promovam o cumprimento desta Lei.
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2.6 OS PADRÕES TÉCNICOS
Informações são ativos valiosos e sensíveis para qualquer organização,
incluindo entidades públicas. Não é diferente para os jurisdicionados do TCMGO.
Informações são o meio pelo qual a administração pública toma decisões, contrata,
arrecada, executa, exerce suas funções e modifica a vida do cidadão. Assim,
preservá-las é essencial para os gestores, em atendimento aos princípios da
continuidade e de eficiência do serviço público.
A Política de Segurança da Informação – PSI compreende o conjunto de
normas destinadas à proteção da informação e à regulamentação do seu manuseio.

2.6.1

Padrões Técnicos de Segurança de

Tecnologia da Informação voltados para Proteção de
Dados Pessoais no TCMGO
Considerando a necessidade de garantir que as ações da Tecnologia da
Informação estejam totalmente alinhadas aos objetivos e as metas da organização,
definidos no Plano Estratégico Institucional, foram estabelecidos os Padrões Técnicos
de Segurança contidos na Política de Segurança da Informação do TCMGO.
Toda informação gerada ou tratada pelo Tribunal deve ser resguardada
quanto à sua divulgação, distribuição e veiculação, principalmente quando se referir a
dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados pessoais de crianças e
adolescentes.
Assim, o TCMGO providenciará dispositivos de proteção proporcionais
ao grau de confidencialidade e de criticidade da informação, capazes de assegurar a
sua autenticidade, integridade e disponibilidade.
Os Padrões Técnicos de Segurança a seguir fazem parte da Política
de Segurança da Informação do TCMGO contida no Anexo II da Resolução
Administrativa nº 106/2017. Todos os padrões que podem promover, direta ou
indiretamente, a proteção de dados pessoais foram compilados neste documento,
quais sejam:
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 Credenciais de Acesso;
 E-mail;
 Compartilhamento de Arquivos;
 Recursos de Software;
 Equipamentos, Máquinas e Impressoras;
 Acesso à Rede e Acesso a Rede Sem Fio;
 Acesso à Internet;
 Backup.

2.6.1.1 Norma I - Credenciais de Acesso
2.6.1.1.1

Objetivo

O objetivo desta norma é estabelecer um critério para a criação e
proteção de senhas fortes e determinar a frequência de sua alteração.

2.6.1.1.2

Definição do objeto

As senhas (palavra-passe) são um dos principais meios que os usuários
de recursos tecnológicos têm atualmente para garantir a sua identidade e segurança
no uso desses recursos. Elas são a linha de frente de proteção para as contas de
usuário.
Elas

constituem

as suas credenciais de

ingresso

no

sistema

informatizado. Uma senha mal escolhida pode comprometer toda a rede de
computadores do TCMGO.

Desta forma,

todos

os usuários

de

recursos

computacionais da Instituição são responsáveis por executar os passos apropriados
para escolha de uma senha segura.

2.6.1.1.3

Passos

para

criar

uma

credencial
1 - Para criar uma credencial de acesso, é necessário que a
Superintendência de Administração envie a portaria de lotação do interessado aos
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cuidados da Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, memorando
contendo seu nome completo, CPF, matrícula, ramal e departamento com assinatura
consensual de seu superior.
Caso se trate de estagiário, terceirizado ou voluntário, o pedido deverá
conter também data de encerramento de contrato.
2 - Todas as credenciais de acesso seguem um padrão de criação,
determinado mediante estudo da base de servidores do TCMGO, de forma que seja
minimizada a possibilidade de conflito entre as credenciais geradas. Ex: nomes
diferentes não podem gerar credenciais iguais;
3 - Todas as senhas de usuário (ex. monitor, web, desktop, etc.) devem
ser alteradas, ao menos, semestralmente. Findo o prazo máximo de 12 meses, a
senha poderá ser bloqueada até que o usuário escolha uma nova senha;
4 - A senha deverá ser composta por, no mínimo, seis caracteres que
podem ser letras, números, caracteres maiúsculos e minúsculos;
5 - Não será permitida a reutilização das 2 últimas senhas;
6 - Todas as senhas de sistemas em produção devem constar no
sistema de gerenciamento de senhas;
7 - Todas as senhas de contas administrativas devem ser alteradas
semestralmente;
8 - As contas de usuários que possuem permissões administrativas
devem ter senhas únicas, diferentes das contas não administrativas destes mesmos
usuários;
9 - As senhas nunca devem ser inseridas em mensagens de e-mail ou
outras formas de comunicação eletrônica;
10 - As senhas são usadas para proteger contas de acesso pessoal a
vários recursos, portanto todos devem estar cientes da importância do uso de senhas
fortes e sugere-se bloquear a estação ao ausentar do posto de trabalho;
11 - Os acessos aos sistemas são limitados ao horário de funcionamento
do Tribunal.
76

Qualquer excepcionalidade deverá ser tratada junto à Superintendência
de Administração.

2.6.1.1.4

Classificação das senhas

As senhas se classificam como fracas e fortes.
1 - Senhas fracas são aquelas que contêm algumas das seguintes
características: são formadas com menos de dez caracteres;
 São palavras encontradas em dicionários (de língua vernácula ou
estrangeira);
 Incluem

nomes

de

parentes,

amigos,

colegas,

animais,

personagens de ficção, etc.;
 Contêm as palavras "TRIBUNAL", "CONTAS", "TCM" ou qualquer
outra ligada à Instituição ou delas derivadas;
 Contêm datas de aniversário ou qualquer outra informação
pessoal como endereços, números de telefone, matrícula ou CPF;
 Seguem padrões como aaabbb, qwerty, abcdefg, 123321, etc.;
 São reutilizadas quando requisitada a alteração;
 São algumas das palavras supracitadas digitadas em ordem
invertida ou precedidas ou seguidas de dígitos (exemplo: senha1,
1 senha).
2 - Senhas fortes são aquelas que têm as seguintes características:
contêm dígitos e caracteres de pontuação juntamente com letras;
 Contêm uma mistura de caracteres maiúsculos e minúsculos;
 Possuem mais de dez caracteres alfanuméricos;
 Não contêm palavras em qualquer idioma, dialeto, jargão ou gíria;
 Não são baseadas em dados pessoais.
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2.6.1.1.5

Padrões

de

proteção

das

senhas
1 - Utilizar senhas de fácil memorização, porque elas não devem ser
escritas em meio físico ou virtual;
2 - Nunca utilizar a mesma senha para contas de acesso no Tribunal e
para acesso a serviços que não sejam desta Instituição e, ainda, quando possível,
não utilizar a mesma senha para acessos diversos, quando houver;
3 - Nunca compartilhar senhas com outras pessoas, incluindo
assistentes administrativos, secretários ou pessoal de TI;
4 - Complementarmente devem-se seguir as seguintes recomendações:
 Nunca revelar senhas por telefone a ninguém;
 Nunca revelar senhas via e-mail;
 Nunca revelar senhas aos seus superiores;
 Nunca falar a respeito de senhas na proximidade de outras
pessoas;
 Nunca revelar senhas a colegas quando sair de férias;
 Nunca revelar como suas senhas foram construídas;
 Nunca revelar senhas em questionários ou formulários de
segurança;
 Nunca compartilhar senhas com parentes ou amigos.
5 - Caso lhe seja requisitada a revelação de alguma de suas senhas,
negue invocando o determinado neste documento ou contate a Superintendência de
Informática (SINFO) - Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação;
6 - Nunca utilize as funções de "Lembrar Senha", presente em alguns
aplicativos;
7 - Reiteradamente, nunca escrever senhas em meios físicos, muito
menos dentro da Instituição. Nunca armazenar senhas em meios computacionais sem
forte criptografia;
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8 - Alterar suas senhas, no mínimo, a cada seis meses. O período
recomendado para alteração de senhas é de quatro meses;
9 - No caso de suspeita de comprometimento de alguma senha, reporte
imediatamente à SINFO - Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação e
modifique todas as suas senhas.

2.6.1.2 Norma II - E-mail
2.6.1.2.1

Objetivo

O propósito desta norma é estabelecer critérios para o uso correto do email institucional do TCMGO.

2.6.1.2.2

Definição

O e-mail institucional é uma ferramenta de trabalho oferecida aos
servidores do TCM. Seu objetivo é melhorar o fluxo de documentos e servir como
documentação oficial.
Além disso, sendo esta uma ferramenta padrão, torna-se mais fácil
aplicar as políticas de segurança e filtros de conteúdo pertinentes à rede,
colaborando, assim, para um ambiente mais seguro, sob a ótica da segurança da
informação no TCMGO.

2.6.1.2.3

Normas para uso do e-mail

institucional
1 - O e-mail institucional é ferramenta oficial disponibilizado pelo
TCMGO, por isso os assuntos nele veiculados devem ser pertinentes à Instituição.
2 - Todo usuário que necessitar de um e-mail institucional para o
desempenho de suas funções, poderá requerer a criação de uma conta na
Superintendência de Informática (SINFO), requerendo-a via Sistema de Atendimento.
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3 - Para requerer a criação de um e-mail, o usuário deverá fazer antes a
requisição da criação de uma credencial de acesso, seguindo os procedimentos
descritos na Norma I.
4 - O Acesso será via Webmail. Àqueles que possuem uma conta de email institucional e desejam fazer acesso a ela por meio de smartphones com suporte
à tecnologia utilizada para e-mail institucional, basta entrar em contato via Sistema de
Atendimento para saber os parâmetros a serem configurados.
5 - Todas as mensagens distribuídas pelo sistema de e-mails deste
Tribunal, mesmo as pessoais, são de propriedade do TCMGO.
6 - O sistema de e-mails do TCMGO é voltado para o desempenho das
atividades como servidor deste Tribunal.
7 - O tamanho máximo de arquivos anexos e das caixas de correio serão
determinados pela SINFO, de forma a atender as necessidades do usuário, porém
sem causar sobrecarga no sistema ou atendimento unilateral de solicitações.
8 - Todas as mensagens são passíveis de monitoração e gravação
quanto aos endereços de destino e origem (IP de origem, e-mail do remetente, IP de
destino, e-mail do destinatário) e poderão ser usados para estabelecer critérios de
RECUSA.
9 - A inserção automática, manual ou a adquirida por qualquer meio ou
de qualquer endereço eletrônico de usuários do domínio tcm.go.gov.br em listas de
mala direta e anúncios comerciais, sem prévia autorização de seu responsável
(usuário), é terminantemente proibida. Mensagens não reconhecidas pelo usuário
serão consideradas como SPAM e deverão ser recusadas pelo sistema. Se
persistirem as mensagens, o usuário deverá notificar via Sistema de Atendimento.
10 - Não há qualquer invasão de privacidade quanto ao conteúdo da
mensagem. As regras são executadas pelo sistema de correio. Ações humanas são
permitidas apenas na configuração das regras e sempre com aval da SINFO.
11 - Eventuais ações de leitura de e-mail pela administração do sistema
podem ocorrer mediante autorização do responsável pela caixa postal para
cumprimento de obrigação legal ou de ordem jurídica.
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12 - A SINFO se reserva o direito de preservar seus equipamentos e
recursos computacionais mediante RECUSA do recebimento de mensagens cujos
conteúdos não expressem o interesse do TCMGO, ou possam colocar em risco o
funcionamento dos sistemas, incluindo:
 Mensagens

com

arquivos

anexados

com

extensões

que

possibilitem a propagação de vírus (.bat, .chm, .cmd, .com, .dll,
.dot, .exe , .hta, .inf, .js, .jse, .lnk, .reg, .scr, .vbs, .vbx, .vxd, .wmf,
.wsf ). Esta lista está sujeita a alterações;
 Anexos que oneram muito espaço em disco no servidor ou que
causam muito tráfego de rede para reprodução, também serão
bloqueados (.mp3, .mov, .ogg, .divx, .mpeg, .vob, .flv e demais
arquivos de áudio e vídeo). Esta lista está sujeita a alterações.
13 - O padrão de nome para e-mail adotado é nome seguido de ponto,
seguido do último sobrenome. Duplicidades serão resolvidas pela equipe responsável.

2.6.1.2.4

Das proibições

É estritamente proibido:
1 - Enviar ou encaminhar e-mails contendo comentários difamatórios,
ofensivos, racistas ou obscenos.
2 - Enviar spam ou "correntes".
3 - Forjar ou tentar forjar mensagens de e-mail ou disfarçar sua
identidade quando do envio de e-mail.
4 - Enviar a domínios externos do TCMGO informações confidenciais ou
sigilosas acerca do trabalho ou atividades desenvolvidas no Tribunal.
5 - O envio, recebimento, replicação ou encaminhamento de mensagens
de conteúdos, tais como, anedotas, receitas, reclames comerciais, imagens, cartões
eletrônicos de congratulações, correntes de ajuda de qualquer espécie e campanhas
de arrecadação de donativos ou de conteúdos não relacionados com as atividades do
Tribunal.
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2.6.1.2.5

Disposições gerais

1 - O uso do correio eletrônico para veiculação de campanhas internas
de caráter social ou informativo, que eventualmente possam ter conteúdo vedado nos
termos deste anexo, pode ser liberado conforme aprovação dos setores envolvidos.
2 - Se existirem quaisquer evidências de que o usuário não está
aderindo às regras citadas nesta norma, a SINFO se reserva o direito de bloquear a
sua conta de e-mail.
3 - O desbloqueio da conta de e-mail somente se dará via memorando
assinado pelo superior imediato, atestando ciência dos fatos que levaram ao bloqueio
das contas.

2.6.1.3 Norma III - Compartilhamento de Arquivos
2.6.1.3.1

Objetivo

O propósito desta norma é estabelecer critérios para o uso correto do
compartilhamento de arquivos do TCMGO e oferecer ao usuário maior segurança e
disponibilidade dos documentos depositados nesse compartilhamento.

2.6.1.3.2

Definição

O Compartilhamento de Arquivos (Servidor de Arquivos) é uma
ferramenta de trabalho oferecida aos usuários de recursos informacionais do TCMGO,
com o objetivo de prover ao usuário maior facilidade para a manipulação dos dados
pertinentes ao trabalho desempenhado neste Tribunal.
2.6.1.3.3

Normas para utilização do

compartilhamento
1 - O compartilhamento de arquivos deverá ser usado apenas para
armazenar documentos pertinentes às atividades desempenhadas pelo usuário/área.
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2 - Todo arquivo armazenado no compartilhamento de arquivos é de
propriedade do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO).
3 - O compartilhamento é padronizado, sendo as permissões definidas
de acordo com o perfil e lotação do usuário. Qualquer modificação nas permissões de
acesso deverá ser assinada e requerida pela parte responsável.
4 - Todos os compartilhamentos possuem controle de acesso e podem
estar sujeitos a registros das atividades realizadas sobre os arquivos armazenados,
acompanhados de data, hora e responsável pela ação.
5 - Todos os compartilhamentos estão sujeitos a filtros de conteúdo. A
Superintendência de Informática (SINFO) se reserva o direito de preservar seus
equipamentos e recursos computacionais mediante RECUSA do armazenamento de
arquivos, cujos conteúdos não expressem o interesse do TCMGO ou que possam
colocar em risco o funcionamento dos sistemas, incluindo:
 Arquivos com extensões que possibilitem a propagação de vírus
ou que ocupem muito espaço em disco, tais como conteúdo
multimídia. Ex: .bat, .chm, .cmd, .com, .dll, .dot, .exe , .hta, .inf, .js,
.jse, .lnk, .mov, .ogg, .reg, .scr, .vbs, .vbx, .vxd, .wmf, .wsf, .mp3,
.divx, .mpeg, .vob, .flv. Esta lista está sujeita a alterações sem
aviso prévio;
 Algumas divisões que, no desempenho de suas atividades,
necessitem armazenar arquivos com extensões citadas acima,
poderão, mediante justificativa prévia, usufruir de exceções em
alguns filtros de conteúdo
6 - Não há qualquer invasão de privacidade quanto ao conteúdo dos
documentos. As regras são executadas pelo sistema de filtros. Ações humanas são
permitidas apenas na configuração das regras e sempre com aval da SINFO.
7 - Eventuais ações de leitura de documentos pela administração do
sistema podem ocorrer mediante autorização do responsável pelo compartilhamento
ou para cumprimento de obrigação legal ou de ordem jurídica.
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8 - Todos os arquivos antes de serem salvos no compartilhamento estão
sujeitos a análise do antivírus. Os arquivos serão sumariamente EXCLUÍDOS, caso
constatada alguma inconformidade com as regras de antivírus, ou possam pôr em
risco a segurança da estrutura do compartilhamento.
9 - O responsável pelo compartilhamento de arquivos deverá
periodicamente fazer revisão do conteúdo arquivado, descartando, sempre que
possível, material antigo ou desnecessário, a fim de manter espaço em disco
disponível e reduzir os custos de arquivamento.

2.6.1.3.4

Proibições

1 - Armazenar arquivos pessoais e/ou que não sejam pertinentes ao
trabalho desempenhado pelo servidor/divisão no compartilhamento de arquivos.
2 - Fazer uso do compartilhamento de arquivos para tirar proveito
pessoal ou para terceiros
3 - Fica terminantemente proibido o armazenamento, em qualquer local
que seja, de conteúdo impróprio como pornografia, alusão à pedofilia, racista ou
homofóbico dentre outros proibidos pelo ordenamento em vigor.
4 - Armazenar filmes, músicas ou similares.

2.6.1.3.5

Das sanções

1 - Se existirem quaisquer evidências de que o usuário não está
aderindo às regras citadas nesta norma, a SINFO se reserva o direito de bloquear o
acesso do servidor ao compartilhamento.
2 - O desbloqueio do acesso somente se dará via memorando assinado
pelo superior imediato, atestando ciência dos fatos que levaram ao bloqueio.
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2.6.1.4 Norma IV - Recursos de Software
2.6.1.4.1

Objetivos

1 - Estabelecer critérios para o uso correto dos recursos de Software do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO).
2 - Orientar os usuários dos recursos de Software disponibilizados pelo
TCMGO quanto ao seu uso, instalação e manutenção.

2.6.1.4.2

Disposições gerais

1 - Todas as máquinas entregues pelo TCMGO a seus servidores
seguirão um padrão de instalação e de softwares, determinado por Procedimento
Interno da SINFO.
2 - É terminantemente proibido alterar/remover os softwares instalados
de forma padronizada pela Superintendência de Informática (SINFO), salvo casos de
comprovada necessidade, devidamente justificada pela parte requisitante e aprovada
pela SINFO.
3 - Todas as máquinas inclusas no Domínio TCMGO estão sujeitas à
atualização automática do Sistema Operacional (Windows e Linux), bem como do
sistema Antivírus.
4 - Não será permitida a instalação/configuração de softwares de
propriedade do TCMGO em máquinas e/ou equipamentos de terceiros, ou que não
pertençam ao TCMGO, salvo em casos especiais, com o consentimento da SINFO.
5 - A SINFO reserva-se o direito de não dar treinamentos, suporte ou
mesmo instalar/reparar softwares que não fazem parte daqueles homologados pelo
TCMGO ou que estejam em máquinas que não pertençam a este Tribunal.
6 - A SINFO determinará lista padrão de softwares homologados para
desempenho de cada tarefa, atendendo, sempre que possível, a adoção de
ferramentas de software livre, desde que haja suporte e o software não esteja
descontinuado.
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7 - O critério de homologação/reprovação de um software parte sempre
do princípio de se manterem a isonomia e a administrabilidade do parque
computacional do TCMGO.
8 - Os softwares homologados pela SINFO podem mudar, de acordo
com o surgimento de outros melhores, de versões atualizadas ou por descontinuação
do produto pelo fabricante.
9 - Tão logo os softwares sejam excluídos da lista de homologados,
estes deverão ser retirados das máquinas em que se encontram instalados, e a
SINFO não mais proverá qualquer tipo de suporte ou mesmo instalação/reinstalação
deles.
10 - Qualquer divisão poderá, comprovada a necessidade, solicitar a
aquisição de software, que deverá passar pelo crivo da SINFO para que sejam
avaliados o impacto, os requisitos necessários para instalação, e se os ativos atuais
comportarão o software, sem prejuízo do desempenho da máquina e dos aplicativos
já instalados.
11 - Instalar software pirata é crime. A instalação de software pirata bem
como suas implicações legais são de total responsabilidade de quem procedeu à
instalação ou de quem está ciente da situação e mesmo assim continua fazendo uso
de tal software.
12 - Não é permitido instalar, sem consentimento da SINFO, programas
de compartilhamento de arquivos, streaming, P2P download ou fazer transferência de
conteúdo multimídia pela rede do TCMGO.
13 - A SINFO deverá, juntamente com a Superintendência de Recursos
Humanos e Superintendência da Escola de Contas, prover treinamento de softwares
e ativos de informática para os servidores deste Tribunal, a fim de familiarizá-los com
os recursos disponíveis, para seu maior aproveitamento e melhor rendimento no
desempenho de suas funções.
14 - Os softwares instalados pela equipe de desenvolvimento da SINFO
deverão:
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14.1 seguir uma estratégia de desenvolvimento padronizada pela
SINFO;
14.2 possuir documentação de uso e manutenção;
14.3 obedecer às boas práticas de segurança da informação, permitindo
e implementando a rastreabilidade e a auditabilidade dos atos cometidos pelo
software ou pelos seus usuários;
14.4 ser de propriedade única e exclusiva do TCMGO, não pertencendo
à equipe de desenvolvimento ou do desenvolvedor.
15 - Os softwares resultantes de contratos terceirizados, desenvolvidos
por empresas ou profissionais que não os do TCMGO, para serem utilizados por este
Tribunal, deverão, obrigatoriamente:
15.1 ser entregues com toda a documentação de uso e manutenção do
software; 15.2 ser acompanhados de código-fonte e cessão de conhecimento do
funcionamento do software para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás;
15.3 obedecer às boas práticas de segurança da informação, permitindo
e implementando a rastreabilidade e a auditabilidade dos atos cometidos pelo
software ou pelos seus usuários.

2.6.1.5

Norma V - Equipamentos, Máquinas e Impressoras
2.6.1.5.1

Objetivo

O propósito desta norma é estabelecer critérios para o uso correto das
máquinas, impressoras e ferramentas computacionais que o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) oferece a seus usuários, para que eles
possam desempenhar, com mais agilidade, eficácia e eficiência, suas atividades
funcionais.
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2.6.1.5.2
1

-

É

Das responsabilidades
de

responsabilidade

do

TCMGO,

juntamente

com

a

Superintendência de Informática (SINFO), oferecer recursos tecnológicos necessários
para que o servidor possa executar suas atividades com eficácia e eficiência.
2 - Os usuários dos recursos tecnológicos são responsáveis por sua
conservação, devendo zelar por seu bom trato e integridade.
3 - Para todo e qualquer tipo de equipamento computacional (notebook,
computadores, pendrives, modems 4G, etc.) cedido pelo Tribunal aos seus
servidores, no desempenho de suas funções, deverão ser observadas as seguintes
determinações:
 Em hipótese alguma poderão ser usados para benefício pessoal
ou para outras atividades, que não envolvam as do Tribunal;
 Aqueles

que

fazem

uso

de

equipamentos

portáteis

são

responsáveis pelo sigilo e segurança do conteúdo neles gravado;
 Os equipamentos não poderão ser cedidos, emprestados ou
utilizados por outra pessoa que não o próprio cessionário.
4 - A SINFO reserva-se o direito de não dar assistência técnica a
recursos tecnológicos que não pertençam ao TCMGO do Estado de Goiás.
5 - As impressoras, computadores e demais recursos tecnológicos não
estão vinculados à divisão/departamento/gabinete onde se encontram instalados,
podendo, desta forma, ser remanejados a qualquer momento, conforme necessidade
do TCMGO, a fim de manter-se a isonomia de equipamentos, manutenibilidade e
conformidade com o parque operacional existente.
6 - Todas as máquinas entregues pelo TCMGO a seus usuários seguirão
um padrão de instalação e de softwares, determinado por Procedimento Interno da
SINFO.
7 - Todas as máquinas do TCMGO deverão, obrigatoriamente, possuir
antivírus homologado pela SINFO, atualizado e em funcionamento. A falta desta
exigência poderá acarretar negação de acesso de rede ou outros aplicativos.
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8 - Todas os equipamentos (impressoras, computadores, switches, hubs,
etc.) possuem IP fixo e cadastrado, não podendo, por isso ser movidas ou trocadas
de lugar sem o consentimento da SINFO.
9 - Os usuários devem estar cientes de que as impressoras podem
conter logs de impressão, relacionando o usuário aos documentos que imprimiu, e de
que poderão ser instituídos softwares de controle de quota de impressão, a fim de
melhor gerir os recursos disponíveis.
10 - É terminantemente proibida a impressão, nas impressoras da
Instituição, de documentos/apostilas/livros pessoais ou que não atendam ao interesse
do Tribunal.
11 - Todo equipamento possuirá, sempre que possível, credenciais de
administrador de uso exclusivo da SINFO.
12 - O usuário não deverá possuir credenciais de administrador no
computador/notebook cedido pela SINFO, se elas não forem necessárias ao
cumprimento de suas atividades, porque, além de prejudicar a administrabilidade,
impetrar em falhas de segurança graves e fugir do padrão, isso torna o ambiente não
administrável, gerando má qualidade do atendimento prestado pela SINFO e falha
grave de segurança.
13 - Sempre que possível, os computadores, notebooks e demais
equipamentos equivalentes deverão possuir senha em BIOS, e não será permitido
boot por dispositivo outro que não o HD do próprio aparelho.
14 - Impressora, acess points e outros dispositivos que não exijam
acessibilidade do usuário deverão estar protegidos com senha de conhecimento
apenas da SINFO;
15 - Não é permitido abertura de computadores ou equipamentos do
órgão para qualquer tipo de verificação ou reparo;
16 - Não é permitido mudar computadores de local (solicitar ao Suporte
a mudança - com autorização do Superior Imediato);
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17 – Sempre que possível, desligar os equipamentos ao encerrar o
expediente.
2.6.1.5.3

Sanção

O usuário deverá ressarcir o Tribunal pelo extravio ou danificação do
equipamento que lhe foi cedido para o desempenho de sua função.

2.6.1.6

Norma VI - Acesso à Rede e Acesso a Rede Sem Fio
2.6.1.6.1

Objetivos

1 - O propósito desta norma é estabelecer os parâmetros e diretivas
para o uso da rede sem fio e da rede cabeada do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás (TCMGO).
2 - Orientar os usuários quanto ao uso e melhor aproveitamento da
infraestrutura de rede do TCMGO

2.6.1.6.2

Disposições gerais

1 - Do acesso às redes
1.1 Rede sem fio
1.1.1 A rede sem fio não tem por finalidade substituir a rede cabeada.
Tem por finalidade atender apenas àqueles que necessitem de mobilidade no acesso
à rede. Casos particulares serão avaliados pela Superintendência de Informática
(SINFO).
1.1.2 O acesso à rede sem fio para computadores, notebooks e outros
equipamentos está condicionado a 2 (dois) fatores:
a) Pertencer o equipamento ao TCMGO.
b) Haver um usuário e senha com permissão de acesso.
1.1.3 Todo acesso a rede sem fio é registrado através de cadastro de
mac Adress.
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1.1.4 O acesso de smartphones ou outros dispositivos particulares à
rede sem fio será realizado somente com o credenciamento e autorização da SINFO,
visto que existem limitações técnicas e riscos de segurança relacionados ao uso de
tal tecnologia. Exceções serão analisadas pela SINFO.
1.1.5 Constatada qualquer possibilidade de ataque ou tentativa de burla
às diretivas de segurança da SINFO, a permissão de acesso à rede será
imediatamente cancelada.
1.2 Rede cabeada
1.2.1 O acesso à rede cabeada será condicionado aos itens
discriminados a seguir:
a) O dispositivo computacional deverá pertencer ao TCMGO.
b) O dispositivo deverá pertencer ao domínio TCMGO.
c) Credenciais de acesso.
d) Verificação do status do antivírus instalado nas máquinas.
1.2.2 São proibidas:
a) A instalação de outros servidores DHCP na rede do TCMGO que não
os oferecidos pela SINFO.
b) A fixação, por parte dos usuários, de IP em dispositivos
computacionais conectados à rede do TCMGO.
c) A instalação de Acess Points, Hubs, Switches, Modens 4G (ou outros
com tecnologia celular), ou de quaisquer outros expansores de acesso à rede, sem
consentimento da SINFO.
2 - Qualquer dado, informação ou fluxo de pacotes que tramitem na
infraestrutura de redes (cabeada ou wireless) do TCMGO, é de propriedade deste
Tribunal.
3 - A SINFO poderá, sempre que julgar necessário, aplicar filtros de
tráfego de rede, descartando automaticamente tráfego de pacotes com conteúdo não
pertinente às atividades do TCMGO.
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4 - As exceções ao acesso à rede sem fio ou à rede cabeada do
TCMGO estão condicionadas a:
4.1 Autorização expressa da Presidência para uso de equipamento que
não seja de propriedade do TCMGO, desde que comprovada sua necessidade.
4.2 Cadastramento e registro do equipamento autorizado a acessar a
rede.
4.3 Liberação pela SINFO do acesso à rede.

2.6.1.7

Norma VI - Acesso à Internet
2.6.1.7.1

Objetivos

O propósito desta norma é garantir a segurança da informação dos
sistemas que usam a internet no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás. São seus objetivos:
1 - Assegurar o uso mais correto possível de seus recursos e fazer com
que os usuários se tornem cientes do que a Instituição considera aceitável ou
inaceitável no âmbito dos sistemas de internet.
2- Orientar o usuário de internet a fim de que ele possa minimizar os
riscos legais evolvidos em seu uso.

2.6.1.7.2 Importância
Se o usuário ignora as orientações constantes nesta norma, torna-se
inteiramente responsável pelos efeitos de seus atos e, assim, tornar-se-á objeto de
ações disciplinares. Por outro lado, ao respeitá-las, estarão garantidas pela
Instituição:
1 - A disponibilidade - A certeza de que os sistemas que utilizam a
internet estejam disponíveis aos usuários.
2 - A preservação da integridade - Proteção dos sistemas de internet de
modificações não autorizadas ou acidentais.
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3 - A preservação da confidencialidade - Proteção dos ativos da
Instituição contra acesso não autorizado

2.6.1.7.3 Responsabilidades do TCMGO
1 - A Superintendência de Informática (SINFO) tomará medidas para que
os usuários de serviços da internet tomem ciência das políticas, protocolos,
procedimentos e obrigações legais relacionados ao uso de internet. Isto poderá ser
feito por meio de treinamentos ou comunicados em nível setorial ou organizacional.
2 - A SINFO se certificará de que todos os usuários de internet estejam
obrigatoriamente registrados, através de usuário e senha pessoais e inalienáveis.
3 - A SINFO poderá bloquear qualquer tipo de acesso (site, streaming,
serviço de mensagens, correio, vídeo, podcasting, etc.) que não seja imprescindível
para o cumprimento das atividades relacionadas ao desempenho da função

2.6.1.7.4 Acesso à internet
1 - Qualquer pessoa que possua vínculo com o TCMGO e queira
acessar a internet, deve requisitar, na SINFO, a abertura de uma credencial de
acesso (de acordo com o exposto na Norma I), caso não a possua, e concordar com
esta Norma de Uso da internet. Depois disto, será incluído à conta o privilégio de
acesso à internet.
2

- É terminantemente proibido o

acesso

à internet usando

equipamentos da Instituição por meios diferentes do oficial (a forma descrita no item
1), utilizando-se de proxys. O desrespeito a esta política representa uma série de
riscos de segurança, tanto aos dados sensíveis do transgressor quanto aos dados da
Instituição, assim como a toda estrutura tecnológica desta Instituição
2.6.1.7.5 Melhores práticas
1 - A Instituição reconhece que a internet é um importante meio de
comunicação e deseja que seus usuários adiram às seguintes recomendações:
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1.1 Não clicar em links no conteúdo do e-mail. Querendo acessar à
página do link, digite o endereço diretamente no navegador.
1.2 Não abrir arquivos ou executar programas anexados aos e-mails,
sem antes verificá-los com um antivírus.
1.3 Desconfiar sempre dos arquivos e links anexados à mensagens,
mesmo que tenham sido enviados por pessoas ou instituições conhecidas. O
endereço do remetente pode ter sido forjado e o arquivo anexo pode ser, por
exemplo, um vírus ou um agente mal-intencionado.
1.4 Fazer o download de programas diretamente do site do fabricante ou
instituição responsável.
1.5 Certificar-se da procedência do site e da utilização de conexões
seguras ao realizar transações via web.
1.6 Somente acessar sites de instituições financeiras e de comércio
eletrônico digitando o endereço diretamente no seu browser, nunca clicando em um
link existente em uma página ou em um e-mail.
2 - É considerado aceitável o uso da internet para acesso a:
2.1 Sites Governamentais (gov.br).
2.2 Sites voltados para cursos ou aulas que sejam correlacionados com
a função exercida.
2.3 Sites com conteúdo pertinente com a função desempenhada.
3 - É considerado inaceitável o uso da internet para:
3.1 Os sites que não se enquadrem no item 2.
3.2 A criação ou transferência de qualquer material que possa ser
categorizado como obsceno ou indecente.
3.3 A criação ou transferência de qualquer material que possa ser
categorizado como conteúdo difamatório, sexista, racista ou ofensivo.
3.4 A criação ou transferência de material destinado a incomodar,
intimidar ou causar transtornos a terceiros.
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3.5 A criação ou transmissão de material comercial, correntes ou
propagandas não solicitadas.
3.6 O uso da internet para efetivação de negócios particulares com o
propósito de ganho comercial.
3.7 A criação ou transferência de material que possa corromper ou
destruir dados ou equipamentos de outros usuários.
3.8 A transferência de conteúdo ilícito.
3.9 A transferência de streaming de vídeo ou áudio para fins que não o
de desempenho da função.
3.10 A troca de mensagens instantâneas sem a prévia autorização do
superior imediato.
3.11 A utilização de programas de distribuição de arquivos, ex. Emule,
Kazaa e arquivos torrents em geral.
3.12 A transferência de arquivos oriundos das dependências deste
Tribunal para sites de armazenamento remoto (upload).
3.13 O acesso a qualquer site que não seja para o único e exclusivo fim
do cumprimento das atividades relacionadas ao desempenho da função.
3.14 O usuário deve observar atentamente o Documento de Políticas de
Senha, a fim de proteger a sua identidade nos meios eletrônicos da Instituição.
3.15 Não será permitido o acesso a sistemas de webmail como GMail,
Yahoo, Outlook entre outros, bem como acesso à armazenamentos em nuvem como,
Ondrive, Dropbox e Google Drive, entre outros.
2.6.1.7.2 Monitoramento do sistema
1 - Todo o tráfego da internet é automaticamente registrado (todo site
que o usuário acessar será incluído nos registros, junto com a hora da visita à página)
e armazenado por um ano, para assegurar o rastreamento de código nocivo,
invasores, vírus ou outras formas de burlar os mecanismos de segurança que tentem
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corromper os sistemas ou redes da Instituição. Esses registros são auditados
periodicamente pela Equipe de Segurança da Informação.
2 - A Instituição utiliza equipamentos e softwares que realizam uma
prevenção de acesso do usuário a conteúdo ilegal ou pornográfico.
3 - Caso seja encontrada alguma evidência de que algum usuário não
tenha aderido às recomendações constantes nesta norma, fica reservado à SINFO o
direito de bloquear o acesso do usuário.
4 - A Equipe de Segurança da Informação tem autonomia para bloquear
o usuário ou estação que esteja fazendo mal-uso da internet.
5 - A Equipe de Segurança da Informação tem autonomia para bloquear
o acesso a web sites que se enquadrem no item 3 e seus subitens.
6 - Qualquer usuário pode solicitar o bloqueio de sua conta para acesso
à internet.
7 - Somente os gestores de área poderão solicitar o desbloqueio de
estações e usuários para acesso à internet.
8 - Os gestores de área poderão solicitar os relatórios que serão
disponibilizados pela Equipe de Segurança da Informação.

2.6.1.8 Norma VIII - Backup
2.6.1.7.2

Objetivos

1 - Definir parâmetros para o uso do software e a estrutura de backup
institucional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO),
bem com orientar a prática.
2 - Estabelecer critérios para o uso/aplicação do backup do TCMGO
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2.6.1.7.3

Disposições gerais

1 - A Superintendência de Informática (SINFO) não realizará backup de
nenhum dado ou conteúdo pessoal, presente nas máquinas utilizadas pelos usuários
de recursos tecnológicos deste Tribunal.
2 - Aqueles que necessitem fazer algum backup que se encaixe nos
termos do item anterior, poderão recorrer à Informática para que sejam orientados
sobre os procedimentos corretos de realização do backup. No entanto, sua execução
e armazenamento são de responsabilidade do usuário.
3 - Todos os arquivos depositados no compartilhamento de arquivos do
Tribunal (Servidor de Arquivos) estarão automaticamente sujeitos a backup, com
período de retenção 15 dias.
3.1 Qualquer outro compartilhamento de arquivo local da máquina ou
que não esteja homologado pela Superintendência de Informática não estará sujeito a
backup automático da rede.
4 - A SINFO reserva-se o direito de não realizar backup de nenhum
dispositivo computacional que não pertença ao TCMGO.
5 - Usuários que tenham suas máquinas de trabalho trocadas ou nas
quais o sistema operacional necessite ser reinstalado e queiram portar seus
documentos para a nova instalação ou máquina, deverão solicitar à equipe de suporte
o procedimento para sua realização.
6 - Os administradores de sistemas e/ou aplicações que necessitem de
ter seus dados resguardados com backup, deverão manifestar-se à Superintendência
de Informática para que seja feito o plano de backup necessário.
7 - O tempo de retenção do backup varia de 15 dias até “por tempo
indeterminado”, dependendo da importância dos dados a serem resguardados e da
disponibilidade de espaço no servidor.
8 - Todos os arquivos, backups, dados e conteúdos armazenados na
infraestrutura de backup, dispositivos computacionais, servidores e estações de
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trabalho do TCMGO, são de propriedade deste Tribunal e estão sujeitos às suas
diretivas.
9 - É de responsabilidade da SINFO prover ambiente seguro para
armazenamento

do

backup

e

zelar

por

sua

integridade,

confiabilidade

e

disponibilidade.
10 - É de responsabilidade da SINFO garantir que os backups sejam
mantidos pelo tempo acordado ou por ela proposto.
11 - A SINFO deverá realizar testes para comprovar a eficácia e bom
funcionamento da estrutura de backup, bem como garantir que os dados nela
armazenados possam ser restaurados e reutilizados.

2.6.2

Padrões técnicos de segurança de informação em
processos administrativos físicos ou eletrônicos

Os processos administrativos em meio físico ou eletrônico devem ser
estruturados, sempre que possível por meio de ferramentas de Tecnologia da
Informação, de modo a garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade
autenticidade, e das informações a fim de contribuir na segurança da informação.
Como medida de segurança, o acesso aos processos administrativos no
âmbito do TCMGO somente deverá ser permitido nas hipóteses previstas no
Regimento Interno, bem como nas demais resoluções administrativas que regulam o
tema, tais como a Resolução Administrativa nº 46/201593 e Resolução Administrativa
nº 76/201994, que serão detalhadas a seguir.
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TCMGO. Resolução Administrativa n° 46/2015. Disciplina sobre o sigilo processual no
âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA046-2015.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
94 TCMGO. Resolução Administrativa n° 76/2019. Regulamenta o juízo de admissibilidade
de denúncias e representações, com fundamento no art. 35 da Lei nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007, Lei
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/07/RA-076-2019-processo-06292-19-Regulamenta-oju%C3%ADzo-de-admissibilidade-de-den%C3%BAncias-e-representa%C3%A7%C3%B5es-retificada-comsugest%C3%B5es-MPC.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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2.6.2.1

Processos Administrativos no TCMGO
De acordo com o Regimento Interno do TCMGO 95, as partes podem

praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador
regularmente constituído:
Art. 139. São partes no processo o responsável, o interessado e o sucessor.
§ 1º Responsável é aquele assim qualificado, nos termos das Constituições
Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás e da respectiva legislação aplicável.
§ 2º Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha
reconhecida, pelo Relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no
processo.
§ 3º Sucessor é aquele que, assumindo o cargo de Prefeito ou gestor,
demonstre interesse e legitimidade para interposição de recursos perante o
Tribunal, para apresentação da prestação de contas referente a valores
recebidos por seu antecessor, bem como para a adoção das medidas legais
visando ao resguardo do patrimônio público, quando aquele não o tiver feito
ou impossibilitado de fazê-lo.
§ 4º Serão ainda admitidos como sucessor os herdeiros do administrador
público, nos casos em que a decisão envolver patrimônio do gestor falecido.
Art. 140. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por
intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja
advogado.

2.6.2.2

Acesso aos Autos
Segundo o art. 3º da Resolução Administrativa n° 46/2015, os processos

do Tribunal serão públicos e o direito de acesso à informação será franqueado a
qualquer pessoa, SENDO O SIGILO A EXCEÇÃO, a ser declarado pelo
Conselheiro-Relator dos autos, nos termos da referida resolução.

2.6.2.3

Acesso aos Autos Declarados Sigilosos
De acordo com a Resolução Administrativa n° 46/2015, o sigilo será

declarado pelo relator de maneira fundamentada, de forma que somente as partes, o

95 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO. Disponível
em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/o-tcm/>.Acesso em: 27 out. 2021.
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denunciado ou seu procurador com poderes específicos poderão ter acesso aos autos
sigilosos:
Art. 4º. O sigilo poderá ser declarado a qualquer momento processual, pelo
Conselheiro- Relator, de ofício ou mediante requerimento das unidades
técnicas ou do Ministério Público de Contas, de maneira expressa e
fundamentada, nos autos que versem sobre:
I - denúncias e representações;
II - processos e informações contidas em inspeções, auditorias,
procedimentos de fiscalização e tomadas de contas especial realizadas pelo
Tribunal;
III - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de
operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional,
industrial e segredo de justiça;
IV - qualquer outro processo ou informação, que justifique a restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado.
Art. 5º. As denúncias e representações, uma vez autuadas no Tribunal, serão
imediatamente encaminhadas ao Conselheiro- Relator para análise da
necessidade ou não de se dar tratamento sigiloso, de maneira expressa e
fundamentada.
Art. 11. Somente as partes, o denunciado ou seu procurador com poderes
específicos poderão ter acesso aos autos sigilosos, mediante expediente
dirigido ao Conselheiro- Relator correspondente.

No caso de denúncias e representações, compete ao Conselheiro
Relator no exame de admissibilidade emitir ato motivado quanto à necessidade de
apuração em caráter sigiloso, nos termos da Resolução Administrativa n° 76/2019:
Art. 3º Após autuados, os processos de denúncias e representações serão
imediatamente remetidos pela Divisão de Protocolo ao Gabinete do Relator,
que emitirá ato motivado quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos no
art. 203 do Regimento Interno e quanto à necessidade de apuração em
caráter sigiloso, decidindo pela sua admissibilidade ou inadmissibilidade.

2.6.2.4

Código de Ética dos Membros e Servidores;
Quanto a eventual incidente de segurança de informações sigilosas

obtidas em função do cargo, cumpre anotar que o Código de Ética dos Membros e

100

Servidores do TCMGO96 prevê o dever dos servidores manter sob sigilo dados e
informações obtidos no exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal
de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, entre outros deveres e
obrigações:
Art. 7º - O servidor, no exercício de suas atividades, sem prejuízo do disposto
na Lei nº. 10.460/88, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás,
deverá:
XIV- manter sob sigilo dados e informações obtidos no exercício de suas
atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só
a eles digam respeito, às quais, porventura, tenha acesso em decorrência do
exercício profissional, informando à chefia imediata ou à autoridade
responsável quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos venham
a ser revelados;”

Art. 9º - Aos servidores do Tribunal de Contas é vedada a prática de qualquer
ato que atente contra a honra e a dignidade da função pública, os
compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais, sem
prejuízo do disposto na Lei nº - 10.460/1988, Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás, sendo- lhes vedado, ainda:
XI - divulgar, por qualquer meio, informações sigilosas obtidas por qualquer
forma em razão do cargo ou função e, ainda, relatórios, instruções e
informações constantes em processos que ainda não tenha sido apreciado,
sem prévia autorização da autoridade competente;

2.7

AS

OBRIGAÇÕES

PARA

OS

DIVERSOS

OPERADORES

ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO:
2.7.1 Tratamento de Dados
O tratamento de dados abrange toda e qualquer 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 extração97.

96

TCMGO. Resolução Administrativa n° 323/2013. Código de Ética dos Membros
e Servidores do TCMGO. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/resolucoesadministrativas-por-ano/>. Acesso em: 29 out. 2021.
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Art. 5, X, LGPD.
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2.7.1.1 Tratamento de Dados Pessoais para o Cumprimento de Obrigação
Legal no TCMGO
O tratamento de dados para o cumprimento de obrigação legal é a
hipótese que dispensa o consentimento do titular 98.
É a regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público
sobre o particular. Esse é um autorizador da LGPD que possibilita que a lei não entre
em conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes.
Dentre as normativas que autorizam o tratamento de dados pessoais no
âmbito do TCMGO, podemos citar as seguintes:
 Lei n° 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e
disciplina o rito processual do habeas data;
 Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal;
 Lei n° 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública;
 Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Proteção dos Dados – LGPD;.
 Lei n° 13.853/2019, que altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para
criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras
providências;
 Lei Estadual nº 13.800/2001, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás;
 Lei Estadual nº 15.958/2007, dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá
outras providências;

98

Art. 7º, II, LGPD.
102

 Lei

Estadual

nº

13.251/1998,

dispõe

sobre

a

estrutura

organizacional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás e dá outras providências;
 Lei Estadual nº 16.894/2010, dispõe sobre o Quadro Permanente
e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá
outras providências;
 Resolução Administrativa nº 073/2009 do TCMGO, institui o
Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás.

2.7.1.2 Tratamento e uso compartilhado de dados necessários à
execução de políticas públicas no âmbito do TCMGO.
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 no âmbito do TCMGO é uma hipótese que
dispensa99 o consentimento do titular do dado.
Segundo o Guia de Boas Práticas do Governo Federal,

100.

é o

tratamento de dados feito com a finalidade específica da execução de política pública
formalmente instituída por Lei ou Ato administrativo. O instrumento que fixa a política
pública que autoriza o tratamento do dado pessoal pode ser desde uma norma formal
até um contrato ou instrumento congênere.
No caso do TCMGO, a execução das ações de controle externo são
políticas públicas contempladas na constituição federal e nos instrumentos de
planejamento governamental. No âmbito da Lei Orçamentária Anual do Estado de

99

Art. 7º, III, LGPD.
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COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 11, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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Goiás101, por exemplo, as ações voltadas para “Auxílio e Fiscalização Junto ao Poder
Público Municipal” estão contidas no programa de governo nº 1006 denominado
“Controle Externo e Fiscalização dos Municípios”, cujo objetivo é o atendimento de
demandas da sociedade por meio de programas e políticas públicas conforme o
Plano Plurianual.

Para execução dessas políticas públicas, o TCMGO fundamenta-se nos
dispositivos da Constituição Federal102, Constituição do Estado de Goiás103, Lei
Orgânica104 e Regimento Interno105, os quais estão detalhados no Anexo II desta
Resolução Administrativa.
Ressalta-se que, devido ao crescente número de políticas públicas
multissetoriais e transversais que envolvem diversos entes da federação para a sua
execução

(transferências

voluntárias,

por

exemplo),

mostra-se

essencial

o

compartilhamento de informações com instituições públicas de diferentes poderes e
entes da federação.

101 ESTADO DE GOIÁS. Lei nº 20.754/2020. Lei Orçamentária Anual. Anexos, p. 66. Diário
Oficial
do
Estado
de
Goiás,
Suplemento,
28
jan.
2020.
Disponível
em:
<
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v1/arquivos/8762>.Acesso em: 29 out. 2021.
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Artigos 70 e 71 da Constituição Federal.
Art. 79 - § 1o O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas dos Municípios, ao qual compete emitir o parecer prévio sobre as contas anuais do Município,
no prazo de sessenta dias contados a partir do recebimento das contas.
104 Lei Estadual nº 15.958/2007
105 Resolução Administrativa nº 073/2009
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Nesses casos, sempre que a administração efetuar o tratamento de
dados pessoais no exercício de suas competências constitucionais e legais
vinculadas a políticas públicas e entrega de serviços públicos, não precisará
obter o consentimento; mas, necessariamente, deverá informar a finalidade e a
forma como o dado será tratado.
Assim, todas as regras descritas pelos artigos 23 a 30 da LGPD
devem ser observadas pelo Tribunal. As ações destacadas a seguir são de
especial importância para viabilizar o tratamento dos dados pelo poder público:
• publicar o Anexo II desta Resolução Administrativa, que evidencia as
hipóteses em que o Tribunal realiza o tratamento de dados pessoais106;
• indicar e publicar as informações do Encarregado107;
• observar as normas que poderão ser estabelecidas pela Autoridade
Nacional de Proteção de Dados108;
• manter os dados em formato interoperável e estruturado para o uso
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços
públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das
informações pelo público em geral109;
• realizar o uso compartilhado de dados pessoais de acordo com as
finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal do órgão
ou entidade, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na
LGPD110.
Por fim, o uso compartilhado de dados e informações traz eficiência às
atividades desempenhadas pelo Tribunal, razão pela qual tem sido estimulado e
ampliado, cada vez mais, no setor público. Na abrangência da atuação
contemporânea do TCMGO, informações de diversas fontes e origens – públicas ou

106

Art. 23, I, LGPD.
Art. 23, II, LGPD.
108 Art. 23, §1º, LGPD.
107

109

Art.25, LGPD.

110

Art. 26, LGPD.
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privadas – podem ser utilizadas como insumo para o cumprimento eficiente e efetivo
das suas funções.

2.7.1.3 Tratamento de dados pessoais de Crianças e Adolescentes no
TCMGO
O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o
consentimento específico111 e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo
responsável legal.
De acordo com o Guia de Boas Práticas do Governo Federal112, o
consentimento para o tratamento de dados de crianças e adolescente somente pode
ser dispensado quando a coleta for necessária para contatar os pais, ou o
responsável legal, ou, ainda, para a própria proteção da criança ou adolescente:
No âmbito da Secretaria de Atos de Pessoal, por exemplo, dados de
crianças e adolescentes podem ser tratados sem o consentimento dos pais ou
responsáveis, pois se tratam de ações de controle externo que visam proteger
os direitos das crianças e adolescentes, principalmente no recebimento de
pensões, quando devidas.
Em casos excepcionais, a depender do caso concreto, no âmbito da
prestação de serviços à sociedade, ações de capacitação e ações administrativas
internas do TCMGO, pode ser necessária a obtenção do consentimento dos pais da
criança ou do adolescente, nas relações jurídicas predominantemente de direito
privado, que não se caracterizarem como ações de controle externo.

111

Art. 14, §1º, da LGPD.
COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 28, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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2.7.1.4 Tratamento mediante consentimento do titular
O Tratamento mediante consentimento do titular pode ser exigido no
âmbito das relações predominantemente de Direito Privado em que o TCMGO seja
partel, diante de cada caso concreto.
Essa é uma hipótese em que o titular pode decidir sobre o tratamento de
seus dados. Trata-se de hipótese possível quando as demais do art. 7º forem
descartadas, tais como:
 Tratamento de dados pessoais para o cumprimento de obrigação
legal no TCMGO;
 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 no âmbito do TCMGO.
Uma vez descartadas essas hipóteses, os agentes de tratamento do
TCMGO devem observar todas as exigências previstas na LGPD e, em especial, as
constantes no art. 8º, quais sejam:
Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser
fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de
vontade do titular.
§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de
cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.
§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido
em conformidade com o disposto nesta Lei.
§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de
consentimento.
§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.
§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado,
ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento
anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação,
nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.
§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do
art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de
forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que
o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.
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É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de
consentimento. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

2.7.1.4.1 Termo de Consentimento no TCMGO
O consentimento consiste na manifestação livre, informada e inequívoca
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma
finalidade determinada.
O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que
demonstre a manifestação de vontade do titular. Caso o consentimento seja fornecido
por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas
contratuais.
Segundo Nunes (2019)113, as autorizações mediante consentimento
devem ser:
• Livre: o titular não pode ser obrigado a dar o seu consentimento e este
também não pode ser obtido de forma automática, como em caixas de
textos já pré-selecionadas ou em casos em que a própria navegação na
plataforma já pressupõe o aceite de todas as condições.
• Informada: o titular deve compreender exatamente o que ele está
consentindo, por que e para que antes de tomar qualquer decisão. Além
disso, a informação deve ser passada de forma completa, transparente e
simples.
• Inequívoca: não pode haver dúvidas sobre a verdadeira aceitação daquelas
condições pelo titular e as empresas devem se esforçar ao máximo para
garantir essa compreensão.

Nas ações de capacitação, por exemplo, oferecidas aos jurisdicionados,
em que são coletados seus dados pessoais para fins de certificação dos participantes,
deve-se solicitar a o aceite expresso de Termo de Consentimento dos titulares por
ocasião do cadastro das informações, com as seguintes informações:

113 NUNES, Natália Martins. O novo conceito de consentimento para tratamento de
dados pessoais da LGPD. . Disponível em:< https://ndmadvogados.com.br/artigos/o-novo-conceitode-consentimento-para-tratamento-de-dados-pessoais-da-lgpd>. Acesso em> 29 out. 2021.
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Em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados
só serão coletados, tratados e armazenados, mediante prévio e
expresso consentimento, desde a realização de sua inscrição até o
registro dos certificados de conclusão do curso.
Para cumprir sua missão institucional, a Escola de Contas coleta,
armazena e utiliza dados pessoais de alunos e demais clientes de
seus serviços. A forma pela qual a Escola de Contas coleta e trata
dados pessoais pode ser encontrada no Sistema de Gestão
Educacional
do
TCMGO
–
Sophos
disponível
em:
<https://www.tcmgo.tc.br/escolatcm/>.
A utilização de seus dados pessoais é feita sempre observando a
legislação vigente e tem como objetivo entregar serviço de forma
segura ao cidadão de acordo estritamente com aquilo que é solicitado.
Os dados também são utilizados para prover experiência
personalizada do usuário quando do acesso a sistemas e para
estatística de uso.
O seu consentimento será obtido de forma específica para a finalidade
de envio da confirmação de inscrição, link do evento e posterior envio
de certificado, evidenciando o compromisso de transparência e boa-fé
do TCMGO.
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e
mediante requisição para confirmação da existência de tratamento,
acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados, entre outros direitos previstos no art. 18 da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais.
Ao se inscrever e fornecer seus dados pessoais, você está ciente e
consentindo com as disposições desta Política de Privacidade, além
de conhecer seus direitos e como exercê-los.

Além

disso,

deverá

obter

consentimento

específico

para

o

compartilhamento de dados, quando for o caso, nos termos do art. 7, §5º, da
LGPD114:
Eu autorizo o compartilhamento de meus dados pessoais de
identificação e contato com a Escola de Contas, os seus parceiros e
os patrocinadores do evento, para recebimento de matérias de
marketing e outros informativos sobre as suas atividades.

114

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que
necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.
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Ressalta-se que o TCMGO não compartilha nem autoriza o
compartilhamento de informações para fins ilícitos, abusivos ou
discriminatórios.

O termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais deverá
conter, conforme o caso, as seguintes informações:
 Finalidade o termo de consentimento;
 Identificação do controlador;
 Finalidade específica do tratamento de dados;
 Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo
controlador e a finalidade;
 Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento
 Forma e Duração do Tratamento de dados;
 Direitos do titular;
 Direito de revogação do consentimento;
 Informações de contato do Encarregado;
Antes da disponibilização aos usuários os Termos de Consentimento no
TCMGO deverão ser submetidos à Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal,
inclusive os disponibilizados eletronicamente.

2.7.2

Definição dos Agentes de Tratamento de Dado Pessoais no
TCMGO
Os Agentes de Tratamento são o Controlador e os Operadores de

Dados Pessoais, nos termos do art. 5º, IX, da LGPD.

2.7.2.1 Controlador de Dados Pessoais no TCMGO
Embora o TCMGO não possa ser enquadrado como controlador,
notadamente pela ausência de personalidade jurídica, o TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS assume algumas atribuições de
controlador no exercício de suas competências constitucionais e legais. Entre essas
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atribuições, destacam-se o dever de indicar o encarregado pelo tratamento de dados
pessoais e a obrigação de atender aos direitos dos titulares de dados.
Nesse sentido, considerando o disposto no art. 70 do Regimento
Interno115, compete ao Presidente do Tribunal exercer as funções de controlador
cabíveis em nome do TCMGO.

2.7.2.2 Operadores de Dados Pessoais no TCMGO
Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador116.
No âmbito do TCMGO, os operadores de dados pessoais podem ser
servidores ou pessoas contratadas pelos meios legais cabíveis, conforme
evidenciado a seguir.
Todos os operadores somente podem realizar o tratamento de dados
pessoais nas hipóteses permitidas pela LGPD, observando sempre as diretrizes e
limitações impostas pelo controlador.
Além disso, operadores devem realizar o tratamento regular de dados
pessoais fornecendo segurança ao titular contra acessos não autorizados, situações
acidentais ou situações ilícitas, tais como destruição, perda, alteração, comunicação
ou difusão indevida de dados protegidos pela LGPD.

2.7.2.2.1

Servidores do TCMGO que Realizam Tratamento de
Dados Pessoais

Os servidores do TCMGO, de um modo geral, não são considerados
operadores, pois possuem relação de subordinação e seus atos expressam a atuação
Art. 70. Compete ao Presidente do Tribunal, além de outras atribuições previstas em lei: I –
representar o Tribunal perante os Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios; III – expedir atos
de nomeação, promoção, demissão, exoneração, aposentadorias e outros relativos a provimento e vacância de
cargos e funções do Tribunal, bem como praticar os demais atos concernentes à administração de pessoal,
observadas as normas prescritas para os servidores públicos em geral; V – cumprir e fazer cumprir as
deliberações do Tribunal; XI – atender aos pedidos de informações e requisições, quando nos limites de sua
competência; XXVII – expedir atos administrativos para a boa execução das disposições contidas neste regimento
e em resoluções ou instruções aprovadas pelo Tribunal Pleno;
115

116

Art. 5º, VII, TCMGO.
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do órgão, conforme orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Pessoais117:
5. São agentes de tratamento 3 o controlador e o operador de dados pessoais
4 , os quais podem ser pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou
privado 5 . Ressalta-se que os agentes de tratamento devem ser definidos a
partir de seu caráter institucional. Não são considerados controladores
(autônomos ou conjuntos) ou operadores os indivíduos subordinados, tais
como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de trabalho de
uma organização, já que atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento.
18. Daí decorre que não são controladoras as pessoas naturais que atuam
como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica ou como membros de
seus órgãos. É o caso de empregados, administradores, sócios, servidores e
outras pessoas naturais que integram a pessoa jurídica e cujos atos
expressam a atuação desta. Nesse sentido, a definição legal de controlador
não deve ser entendida como uma norma de distribuição interna de
competências e responsabilidades. De forma diversa, trata-se de comando
legal que atribui obrigações específicas à pessoa jurídica, de modo que esta
assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes e
prepostos em face dos titulares e da ANPD.

Esse entendimento coaduna-se com a Teoria do Órgão, da qual se
entende que a vontade da pessoa jurídica manifesta-se por meio dos agentes
que compõem os órgãos de sua estrutura.
Todavia, em algumas situações específicas, os servidores do TCMGO
podem ser considerando operadores de dados pessoais perante a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais quando realizam o tratamento de dados pessoais em
nome do controlador.
Isso ocorre quando os servidores ocupam cargos ou funções que
realizam o tratamento de dados pessoais no desempenho de suas atribuições,
conforme entendimento do Comitê Central de Governança de Dados e da Advocacia
Geral da União118:
O Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, aí incluídos
agentes públicos no sentido amplo que exerçam tal função, bem como
117 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. Guia Orientativo para
Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. ANDP, p. 5 e p. 8, maio. 2021.
Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-epublicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf> Acesso em: 14 out. 2021.

118 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 9, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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pessoas jurídicas diversas daquela representada pelo Controlador, que
exerçam atividade de tratamento no âmbito de contrato ou instrumento
congênere.

De maneira geral, as unidades técnicas e administrativas do Tribunal
utilizam informações de caráter pessoal, inclusive dados sensíveis, em alguns casos,
necessárias para o exercício de suas competências constitucionais e legais, bem
como para o exercício da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Tais hipóteses de tratamento de dados pessoais estão evidenciadas no Anexo II
desta Resolução Administrativa.
Assim, os Superintendentes, Secretários, Chefes e demais responsáveis
pelas seguintes estruturas regimentais do TCMGO, entre outras, podem ser
considerados operadores de dados pessoais, nos limites de suas atribuições,
conforme caso concreto:
 Superintendências:

Superintendência

de

Secretaria,

Superintendência de Informática, Superintendência da Escola de
Contas, Superintendência de Gestão Técnica, Superintendência
de Administração Geral;
 Divisões vinculadas à Superintendência de Administração Geral:
Divisão de Finanças e Contabilidade, Divisão de Recursos
Humanos, Divisão

de

Material e Patrimônio,

Divisão

de

Documentação e Biblioteca, Divisão de Serviços Gerais, Divisão
de Transportes;
 Divisões vinculadas à Superintendência de Secretaria: Divisão de
Notificação, Setor de Recursos, Setor de Diligências, Divisão de
Protocolo, Divisão de Arquivo e Expedição, Divisão de Controle
de Decisões;
 Divisões vinculadas à Superintendência de Informática: Divisão de
Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de
Tecnologia da Informação, Divisão de Administração de Banco de
Dados;
 Secretarias de Controle Externo: Secretaria de Contas de
Governo, Secretaria de Contas Mensais de Gestão, Secretaria de
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Atos de Pessoal, Secretaria de Licitações e Contratos, Secretaria
de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Secretaria
de Recursos;
 Estruturas vinculadas à Presidência: Chefia de Gabinete,
Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação Social, Controle
Interno, Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas,
Divisão de Gestão Estratégica.
 Gabinetes dos Conselheiros e Gabinete dos Conselheiros
Substitutos; e,
 Ministério Público de Contas caso opte aderir, por ato próprio, às
normas deste Tribunal.
Assim, os servidores que realizarem o tratamento de dados pessoais
para o desempenho de suas atribuições poderão ser enquadrados como operadores
de dados e, portanto, deverão observar todas as diretrizes constantes desta
resolução, bem como as normas estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais.
2.7.2.2.2

Pessoas

Contratadas

pelo

TCMGO

que

Realizam

Tratamento de Dados Pessoais

Depreende-se do art. 5, VII, da LGPD, que os Operadores podem
pessoas naturais e jurídicas contratadas pelo TCMGO pelos meios legais para,
durante execução contratual, tratarem dados pessoais em nome do Estado de Goiás,
no exercício de competências administrativas do TCMGO.
Dessa forma, as empresas terceirizadas que realizarem, durante a
execução contratual, o tratamento de dados pessoais produzidos ou custodiados pelo
TCMGO poderão ser enquadradas como Operadoras.
Assim, todos os contratos firmados no âmbito da Superintendência de
Administração que possibilitarem o tratamento de dados pessoais produzidos ou
custodiados pelo Tribunal deverão ser submetidos para a Assessoria Jurídica da
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Presidência para fins de adequação às exigências estabelecidas pela Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais.

2.7.3

Instruções Específicas para os Operadores de Dados Pessoais
No âmbito do TCMGO, os Operadores de dados pessoais podem ser

servidores ou pessoais contratadas pelos meios legais cabíveis, conforme
evidenciado anteriormente.
Antes de iniciar o tratamento de Dados Pessoais, inclusive dados
sensíveis ou dados de crianças e adolescentes, o Operador de Dados Pessoais deve
se certificar previamente que a finalidade da operação esteja registrada e informada
ao titular, conforme evidenciado Guia de Boas Práticas do Governo Federal119:
Antes de iniciar alguma espécie de tratamento de dados pessoais, o agente
deve se certificar previamente que a finalidade da operação esteja registrada
de forma clara e explícita e os propósitos especificados e informados ao
titular dos dados.
No caso do setor público, a principal finalidade do tratamento está
relacionada à execução de políticas públicas, devidamente previstas em lei,
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos
congêneres.
O tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador também é uma hipótese corriqueira no serviço público. Nessas
duas situações, o consentimento do titular de dados é dispensado.
Por outro lado, em hipóteses bastante específicas, o consentimento do titular
pode ser necessário para finalidades determinadas. Quando isso ocorrer, as
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão
consideradas nulas.

Além disso, os Operadores de Dados Pessoais deverão cumprir as
seguintes instruções, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas em outros
normativos:
 Observar os princípios da LGPD;
 Manter o registro das operações;
 Tratar

os

dados

conforme

os

propósitos

definidos

pelo

controlador;
119 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 10, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
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 Tratar e compartilhar os dados pessoais somente nas hipóteses
permitidas em lei;
 Observar as Diretrizes de Boas Práticas e de Governança de
Dados Pessoais no TCMGO;
 Observar as Políticas de Gestão de Riscos e de Segurança da
Informação;
 Observar o Programa de Governança em Privacidade de dados
Pessoais no TCMGO;
 Cumprir obrigações contratuais;
 Informar ao controlador a ocorrência de incidentes de segurança
relevantes;
 Colaborar com o encarregado.
Alerta-se que no caso de violação à LGPD os operadores que realizarem
o tratamento de dados pessoais de forma irregular poderão ser responsabilizados,
nos termos da lei.

2.7.3.1 Observar os princípios da LGPD
As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boafé e os seguintes princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas, nos termos do art. 6º da LGPD.

2.7.3.2 Manter o Registro das Operações
Os operadores devem manter registro das operações de tratamento de
dados pessoais que realizarem, preferencialmente de forma eletrônica, nos termos do
art. 37 da LGPD120.
Esses registros compreendem um conjunto de informações a respeito do
dado tratado, tais como: o titular das informações, as hipóteses em que realizam o
120 Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de
dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
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tratamento de dados pessoais, a previsão legal, a finalidade, a duração, os
procedimentos utilizados, o operador de dados pessoais.
2.7.3.2.1 Registro das Operações no TCMGO
O tratamento de dados pessoais no TCMGO pode ocorrer nas hipóteses
evidenciadas no Anexo II desta Resolução Administrativa, quais sejam: ações de
controle externo, serviços à sociedade, ações de capacitação e ações administrativas
internas.
No âmbito do TCMGO, o registro de operação de tratamento de dados
pessoais ocorrerá por meio de Formulário de Registro de Tratamento de Dados, que
conterá as informações gerais sobre o tratamento realizado em cada processo.

2.7.3.2.1.1

Formulário de Registro de Tratamento de Dados no
TCMGO

O Formulário de Registro de Tratamento de Dados no TCMGO será
disponibilizado nos sistemas de tramitação de processos utilizados (Tramitação, ESicproc, Ticket, etc.) possuirá, no mínimo, as seguintes informações: Número do
Processo, Assunto, Hipótese de Tratamento, Previsão Legal, Finalidade, Duração,
Procedimentos.
Exemplificando:
Registro de Operação de Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO
Processo

Numero do processo administrativo.

Assunto

Assunto do processo

Titular

Conforme identificação nos autos

Hipótese de Tratamento

Ação de controle externo, serviço à sociedade, ação da
capacitação ou ação administrativa interna.

Previsão Legal

Art. 7º, II e III da LGPD c/c LOTCMGO.

Termo de Consentimento Não
Finalidade

Pública
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Duração

Tempo Indeterminado

Procedimentos

Exame Documental.

Operador

Conforme registros efetuados em cada etapa processual.
A identificação do titular dos dados pessoais ocorrerá de forma

automática através da identificação das partes que compõem o processo.
Já o reconhecimento do operador ocorrerá de forma automática por
meio da identificação da estrutura regimental e dos respectivos responsáveis que
atuaram em cada etapa do processo administrativo, desde seu protocolo até seu
arquivamento ou devolução à origem.
A

Superintendência

de

Informática

deverá

providenciar

a

disponibilização desse formulário nos sistemas para cadastramento dos dados antes
do início da tramitação processual.
Dessa forma, o cadastro inicial do Formulário de Registro de
Tratamento de Dados deverá ser realizado pela Divisão de Protocolo ou pelos demais
responsáveis,

conforme

implementação

da

funcionalidade

nos

sistemas

informatizados do TCMGO.

2.7.3.3 Tratar os dados conforme as finalidades definidas pelo
controlador
O tratamento de dados no TCMGO somente poderá ocorrer com a
finalidade de desempenhar as competências constitucionais, legais e regimentais
atribuídas ao órgão, visando sempre o interesse público.
Para o desempenho de suas atribuições, as hipóteses de tratamento de
dados pessoais no TCMGO estão detalhadas neste documento e no Anexo II, que
descreve a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para
a execução dessas atividades.
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Dessa forma, os operadores de dados estão proibidos de tratar dados
pessoais em desconformidade com a finalidade definida pelo controlador, conforme
disposto no art. 6, I, da LGPD121.

2.7.3.4 Tratar e compartilhar os dados pessoais somente nas hipóteses
permitidas em lei.

Os operadores de dados pessoais controlados pelo TCMGO somente
poderão tratar e compartilhar os dados pessoais para atender a finalidades
específicas de execução de políticas públicas as atribuições constitucionais, legais e
regimentais do Tribunal, nos termos do art. 25122 e 26 da LGPD.
O compartilhamento de dados pessoais sempre deve respeitar os
princípios de proteção de dados pessoais previstos da LGPD: finalidade, adequação,
necessidade,

livre

acesso, qualidade dos dados,

transparência,

segurança,

prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
Segundo o art. 26 da LGPD:
Art. 26. 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 de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.
§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados
pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a
transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado,
observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação) ;
III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas
as disposições desta Lei.

121 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;
122

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização
da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral
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IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em
contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou
V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a
prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a
segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o
tratamento para outras finalidades.
§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser
comunicados à autoridade nacional.

2.7.3.5 Observar as Diretrizes de Boas Práticas e de Governança de
Dados Pessoais no TCMGO
Os operadores de dados pessoais deverão observar as Diretrizes de
Boas Práticas e de Governança de Dados Pessoais no TCMGO previstas neste
documento, bem como os demais atos regulamentares pertinentes expedidos pelo
Tribunal, conforme previsão contida no art. 50, da LGPD123.

2.7.3.6 Observar as Políticas de Gestão de Riscos e de Segurança da
Informação
Os operadores de dados pessoais deverão observar as Políticas de
Gestão de Riscos e de Segurança da Informação previstas na Resolução
Administrativa nº 106/2017, bem como os demais atos regulamentares pertinentes
expedidos pelo Tribunal, conforme previsão do art. 50, §2º, I, d, da LGPD124.
A observância das Políticas de Gestão de Riscos e de Segurança da
Informação visa proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma.
123

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de
dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de
governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos,
incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações
específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de
supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
124

Art. 50, §2º, I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo: d)
estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e
riscos à privacidade;
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2.7.3.7 Observar o Programa de Governança em Privacidade de dados
Pessoais no TCMGO
Os operadores de dados pessoais deverão observar o Programa de
Governança em Privacidade de dados Pessoais no TCMGO que vier a ser instituído
e, em especial, as políticas de salvaguardas definidas para proteger os dados, nos
termos do art. 50, §2º, I, da LGPD125.

2.7.3.8 Cumprir obrigações contratuais
Os operadores de dados pessoais contratados pelo TCMGO deverão
cumprir rigorosamente as obrigações estipuladas pelo controlador visando a proteção
de dados pessoais, nos termos do art. 50 da LGPD.

2.7.3.9 Informar ao controlador a ocorrência de incidentes de
segurança relevantes
Os operadores de dados pessoais deverão comunicar à Presidência do
Tribunal a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares para que sejam tomadas as medidas cabíveis pelo
controlador, nos termos do art. 48 da LGPD126.
Por relevante entende-se aquela violação de dados que possa causar
dano a honra e a imagem do titular de dados, bem como desrespeitar os fundamentos
da LGPD e, em especial, os seguintes:
 o respeito à privacidade;
 a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
 os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
125

Art. 50, §2º, I - implementar programa de governança em privacidade [...]

126

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
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A comunicação será feita no prazo de 3 (três)

dias úteis após o

operador tomar conhecimento da ocorrência do incidente de segurança, que deverá
informar, no mínimo:
 a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
 as informações sobre os titulares envolvidos;
 a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para
a proteção dos dados
 os riscos relacionados ao incidente;
 os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido
imediata; e
 as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou
mitigar os efeitos do prejuízo.

2.7.3.10 Colaborar com o Encarregado
Os

operadores

de

dados

pessoais

deverão

colaborar

com

o

Encarregado designado pela Presidência do Tribunal no desempenho de suas
atribuições, nos termos do art. 41, §2º, da LGPD127, e, em especial;
 Prestar

esclarecimentos

e

adotar

providências

nos

procedimentos que tratarem de solução de petições de titulares
de dados.
 Seguir as orientações a respeito das práticas que devam ser
adotadas para a proteção de dados pessoais.
 Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares

127 § 2º As atividades do encarregado consistem em: I - aceitar reclamações e comunicações dos
titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar
providências; III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas
em relação à proteção de dados pessoais; e IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.
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2.7.4

Instruções Complementares para os Operadores de Dados
Pessoais do TCMGO
O controlador, com auxílio do Supervisor e/ou do Encarregado, poderá

expedir instruções complementares para os operadores de dados visando garantir o
cumprimento das obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e
promover a efetividade do Programa de Governança em Privacidade de Dados
Pessoais do TCMGO, conforme previsto no art. 50 da LGPD.
Além de observar as obrigações previstas neste documento e na Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais, os seguintes setores do Tribunal deverão
cumprir as seguintes instruções específicas:
 Firmar e aditivar contratos com cláusulas de observância da
LGPD (Superintendência de Administração Geral);


Manter as Políticas de Tecnologia da Informação e de Segurança da
Informação Atualizadas (Superintendência de Informática);



Operacionalizar Formulário de Registro de Tratamento de Dados no
TCMGO nos sistemas no Tribunal (Superintendência de Informática);



Realizar

Auditorias

Internas

de

Segurança

da

Informação

(Superintendência de Informática).


Elaborar o Programa de Governança em Privacidade de dados
Pessoais no TCMGO (Presidência do Tribunal)



Elaborar Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
anualmente (Presidência do Tribunal)



Manter as Diretrizes de Boas Práticas e de Governança de Dados
Pessoais no TCMGO atualizadas (Presidência do Tribunal)



Manter Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO
atualizadas (Presidência do Tribunal)

2.7.5

Instruções para o Encarregado de Dados Pessoais
O Encarregado de Dados Pessoais do TCMGO deverá executar as

atividades previstas no art. 41. §2º, da LGPD, tais como:
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 aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar
esclarecimentos e adotar providências;
 receber

comunicações

da

autoridade

nacional

e

adotar

providências;
 orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito
das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados
pessoais; e
 executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.
Ressalta-se que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá
estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do
encarregado128.

2.8

AS AÇÕES EDUCATIVAS:
O Tribunal realizará ações de conscientização e capacitação de

membros e servidores a respeito da LGPD, das Diretrizes de Boas Práticas e de
Governança de Dados Pessoais no TCMGO e do Programa de Governança em
Privacidade de dados Pessoais, conforme previsto no art. 50 da LGPD.

2.8.1 Ações de Conscientização
O Tribunal realizará ações de conscientização dos Membros, Servidores
e Colaboradores do Tribunal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por
meio da Assessoria de Comunicação Social.
As ações de conscientização serão realizadas por meio da publicação
de notícias e informativos disponibilizados no Portal do Servidor e no e-mail
institucional do Tribunal.
Os informativos conterão resumos desta Resolução Administrativa com
foco especial nos princípios da LGPD e nas obrigações dos operadores de dados.
128

Art. 41. §3º, da LGPD.
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Outras ações de conscientização poderão ser realizadas por meio da
Escola de Contas, com auxílio do Encarregado.

2.8.2

Ações de Capacitação
O Encarregado de Dados do TCMGO, os Superintendentes, Secretários,

Chefes de Divisão e demais responsáveis pelas estruturas regimentais do TCMGO
que realizam o tratamento de dados pessoais poderão ser convidados para a
realização de cursos de capacitação sobre as seguintes temáticas:
 Introdução à Proteção e Privacidade de Dados Pessoais;
 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
 Diretrizes de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento
de Dados Pessoais do TCMGO;
 Programa de Governança em Privacidade de dados Pessoais do
TCMGO;
 Auditoria e Avaliação de Riscos de Privacidade e Proteção de
Dados;
 Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais
 Encarregado de Dados Pessoais;
 Exame de Certificação de Encarregado de Dados Pessoais;
 Gestor de Dados Pessoais;
 Exame de Certificação Gestor de Dados Pessoais;
 Medidas de Mitigação de Risco da LGPD;
 Impacto da LGPD na Gestão de Recursos Humanos;
 Medidas de Mitigação de Risco da LGPD na Gestão de Recursos
Humanos;
 Impacto da LGPD na Educação;
 Medidas de Mitigação de Risco da LGPD na Educação.
Tais cursos poderão ser coordenados pela Escola de Contas do TCMGO
ou por outras entidades públicas ou privadas, a critério da Presidência do Tribunal..
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2.8.3

Orientações aos Jurisdicionados
O Tribunal poderá orientar os jurisdicionados sobre a Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais quando for o caso. Todavia, tais orientações não terão
caráter consultivo ou normativo, nos termos do art. 199 do Regimento Interno129.

2.9

OS MECANISMOS INTERNOS DE SUPERVISÃO E DE MITIGAÇÃO
DE RISCOS:
2.9.1

Controle Interno do Tratamento de Dados Pessoais
Segundo o art. 75, II, do RITCMGO130, compete ao Controle Interno do

aferir a legalidade e avaliar os resultados da gestão operacional do Tribunal:
Nesse sentido, o controle interno pode aferir, a juízo do controlador, a
legalidade e avaliar os resultados da gestão adotada pelo TCMGO na implementação
da LGPD.
Dessa forma, seria possível ter uma opinião independente a respeito do
resultado das Auditorias de Segurança da Informação realizadas com o objetivo de
aferir o cumprimento da segurança de dados pessoais previstas na LGPD.
Assim, o controle interno poderá supervisionar as auditorias de
Segurança de Informação realizadas, com o objetivo de mitigar riscos de incidentes
relacionados com a proteção de dados pessoais.

2.9.2

Política de Gestão de Processos
O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos de

Negócio, é um conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação, com

129

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas
seguintes autoridades: [...]
130

II – aferir a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da

gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial;
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foco na otimização dos resultados das organizações, por meio da melhoria dos
processos de negócio.
Conhecer o negócio é fundamental para qualquer instituição e a
modelagem de processos voltada para uma gestão mais eficiente dos negócios do
tribunal com a LGPD ganha em importância devido as necessidades advindas da
nova lei quanto a eficiência da administração pública perante a sociedade.
O TCMGO já possui em seu organograma uma divisão específica para
esta gestão de processos, a Divisão de Gestão Estratégica (DGE), que vem
desenvolvendo o trabalho de conhecer todas as atividades de cada área do tribunal.
Com a implantação da LGPD, deve-se reforçar a importância do trabalho
da DGE em revisar e mapear os processos de trabalho de cada atividade do TCMGO
visando a proteção dos dados pessoais.
Com a implantação do Processo eletrônico (e-siproc) no TCMGO, cada
processo que está sendo incluído será mapeado utilizando o BPM, o que permitirá o
acompanhamento de todo o fluxo processual no tribunal, garantindo o rastreamento e
acompanhamento exigido pela LGPD.

2.9.3

Política de Gestão de Riscos

Segundo o Manual de Gestão de Riscos do TCU131, a Gestão de Riscos tem
como um dos seus princípios a aplicação de forma contínua e integrada aos
processos de trabalho de uma instituição. Esses processos de trabalho, quando
devidamente mapeados, geram as informações necessárias para subsidiar as
seguintes etapas:
 Estabelecimento do contexto;
 Identificação dos riscos;
 Análise dos riscos;

131 TCU. Manual de Gestão de Riscos, 2ª Edição. Portal do TCU, 2020, p. 21. Disponível
em:<https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/>.
Acesso em 11 out. 2021.
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 Avaliação dos riscos;
 Tratamento dos riscos;
 Comunicação e consulta com partes interessadas;
 Monitoramento;
 Melhoria contínua.
A Resolução Administrativa nº 106/2017132 estabelece a Política de
Gestão de Riscos no âmbito do TCMGO.
Gerência de Riscos é o processo de planejamento, identificação e
monitoramento de riscos que podem afetar os objetivos de um projeto, processo, bem
ou serviço produzido pela organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos
sobre os mesmos ao mínimo possível.
É um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das
perdas acidentais, enfocando o tratamento aos riscos que possam causar danos ao
projeto, bem ou serviço produzido, bem como ao meio ambiente e à imagem da
instituição.
Nesse sentido, o Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação
no âmbito da SINFO estabeleceu o objetivo de Aprimorar a Segurança da Informação
da seguinte forma: Estruturar a TI de modo a garantir a confidencialidade, integridade,
disponibilidade autenticidade, e das informações a fim de contribuir na segurança da
informação.
O foco de atuação consiste em:
 Aprimorar a gestão estratégica;
 Otimizar Soluções de Tecnologia da Informação;


Assegurar a tempestividade e efetividade da análise processual.

Para isso, o planejamento da TI definiu as seguintes estratégias:
 Definir o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações;
132 TCMGO. Resolução Administrativa nº 106/2017. Aprova as Políticas de
Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do Tribunal e dá
outras providências. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RA106-

2017.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.
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 Elaborar e implantar processos de Gestão de Incidentes e
Resposta de Segurança da Informação.
Os indicadores que devem ser mensurados para o atingimentos desse
objetivo são os seguintes:
 Realização de eventos de Segurança da Informação;
 Normatização e incorporação de temas relacionados à segurança
da informação;
 Elaboração do processo de Gestão de Incidentes e Resposta de
Segurança da Informação;
 Automação dos registros de incidentes, problemas e mudanças.
Além disso, A SINFO realizou o levantamento dos Riscos relacionados
com a Tecnologia da Informação voltados para: Fatores Externos ao TCMGO,
Infraestrutura

Física,

Recursos

Humanos,

Escopo,

Integração,

Aquisições,

Gerenciamento, Tecnologia e Prazos.
Nesse contexto, a implantação adequada da LGPD exigirá que o
TCMGO atente para a gestão eficaz dos riscos relacionados à proteção dos dados
pessoais, não apenas nas atividades do controle externo, mas na instituição como um
todo.
Com base no levantamento de riscos realizado, bem como na evolução
do projeto de implementação da LGPD, o Tribunal deverá implementar um Programa
de Governança em Privacidade de Dados Pessoais que documente e operacionalize
a Gestão de Riscos relacionados ao tratamento de dados previstos na LGPD.
Segundo a ISO 31000:2009133, a gestão dos riscos possibilita a uma
organização:
 Melhorar a efetividade operacional;
 Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos;
 Encorajar uma gestão proativa;
 Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;

133 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018:
Gestão de Riscos — Diretrizes. Rio de Janeiro, 2018.

129

 Melhorar a governança;
 Melhorar os controles.

Dessa

forma,

será

possível

estabelecer

medidas

técnicas

e

administrativas eficazes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
difusão, nos termos do art. 6º, VII, da LGPD.
Tais medidas constituirão em mecanismos de controle interno que
resultarão na redução dos riscos relacionados com o tratamento de dados pessoais.

2.9.4

Programa de Governança em Privacidade de dados Pessoais
O Tribunal deverá elaborar um Programa de Governança em

Privacidade de Dados Pessoais em consonância com as Diretrizes de Boas práticas e
de Governança de Dados Pessoais aprovadas neste documento, conforme preconiza
o art. 50, §2º, I, da LGPD.
Tal programa é fundamental para definir mecanismos internos de
supervisão e de mitigação de riscos, pois deverá impor obrigações de salvaguardas a
todos os operadores de dados do Tribunal, com base em processo de avaliação
sistemático e contínuo de avaliação de impactos e riscos à proteção de dados
pessoais.

2.9.4.1 Premissas e Diretrizes do Programa
O Tribunal deverá implementar um Programa de Governança em
Privacidade de dados Pessoais que, no mínimo134:
 demonstre o comprometimento

do controlador em adotar

processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de
134

Art. 50, §2º, I, da LGPD.
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forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção
de dados pessoais;
 seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam
sob seu controle, independentemente do modo como se realizou
sua coleta;
 seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas
operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;
 estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em
processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à
privacidade;
 tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular,
por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de
participação do titular;
 esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça
e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;
 conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e
 seja atualizado constantemente com base em informações
obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações
periódicas;

2.9.4.2 Mapeamento de Processos de Tratamento de Dados
Mapear os processos é fundamental para o TCMGO, tanto que o órgão
possui em seu organograma uma divisão específica para a gestão de processos, a
Divisão de Gestão Estratégica (DGE), que vem desenvolvendo o trabalho de
conhecer todas as atividades de cada área do tribunal e a implantação da LGPD.
Deve-se reforçar a importância do trabalho da DGE em revisar e mapear
os processos de trabalho de cada atividade do TCMGO e, em especial, aqueles
processos que podem gerar impacto na proteção de dados pessoais tratados pelo
Tribunal.
Na busca de uma administração mais célere e preditiva, o Tribunal deve
revisar e atualizar os processos de trabalho realizados nas áreas fins e áreas meio,
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principalmente aqueles definidos na Resolução Administrativa nº 56/2010135, com o
objetivo de identificar processos de trabalho em que dados pessoais são tratados.
Dentre os processos de trabalho que devem ser revisados, destacam-se
os seguintes:
Processo de Trabalho

Área

Atendimento aos Usuários de TI

Superintendência de Informática

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

Superintendência de Informática

Gestão da Infraestrutura de Rede de TI

Superintendência de Informática

Gestão da Segurança da informação

Superintendência de Informática

Suporte à Prestação de Contas Eletrônica

Superintendência
Técnica

Emissão de Certidões

Presidência

Processo da Ouvidoria

Ouvidoria

Resposta a Consultas

Presidência/Gabinete
Conselheiros Substitutos

Admissão de Estagiários

Divisão de Recursos Humanos

Admissão/Movimentação
Servidores/Comissionados

de

Gestão

dos

de Divisão de Recursos Humanos

Controle de Consignações em Folha de Divisão de Recursos Humanos
Pagamento
Controle de Frequências/Férias

Divisão de Recursos Humanos

Controle e Concessão de Benefícios

Divisão de Recursos Humanos

Desligamento de Estagiários

Divisão de Recursos Humanos

Desligamento de Servidores/Comissionados

Divisão de Recursos Humanos

Gestão da Folha de Pagamentos

Divisão de Recursos Humanos

Prestação de Informações Acerca do Quadro Divisão de Recursos Humanos
de Pessoal
Concessão de Adicional de Qualificação

Divisão de Recursos Humanos

Concessão de Chave Eletrônica

Divisão de Notificação

Organização e Realização de Eventos

Assessoria
Social

de

Comunicação

135 TCMGO. Resolução Administrativa nº 56/2010. Aprova os processos de trabalho do
TCMGO. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/resolucoes-administrativas-por-ano/>.Acesso
em: 4 nov. 2021.
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Aquisição por Licitação

Comissão
Licitações

Permanente

Acompanhamento de Contratos

Divisão de Material e Patrimônio

Coleta e Registro de Informações

Divisão de
Biblioteca

Documentação

de

e

Tais procedimentos são importantes para mapear bases e atividades,
elaborar diagnósticos de risco e implementar o Programa de Governança em
Privacidade de dados Pessoais.

2.9.4.3 Avaliação Sistemática de Impactos e Riscos à Privacidade
O processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de
políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta,
estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica,
registro e relato de riscos136 (ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018).
Durante o processo de mapeamento das atividades que envolvem o
tratamento de dados pessoais, deve-se identificar os riscos que podem ser gerados
às liberdades civis e aos direitos fundamentais com o objetivo de elaborar o Relatório
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais137.
Nesse sentido, o Governo Federal elaborou o Guia de Avaliação de
Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD138 que visa fornecer aos responsáveis
pelo tratamento de dados pessoais uma orientação para identificar lacunas de
segurança da informação e de privacidade sobre os sistemas, contratos e processos
da instituição. Tais orientações serão levadas em consideração por ocasião da
elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, bem como da
Avaliação Sistemática de Impactos e Riscos à Privacidade

136

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018:
Gestão de Riscos — Diretrizes. Rio de Janeiro, 2018.
137 Artigo 44 da LGPD
138 GOVERNO FEDERAL. Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da
LGPD.
Versão 1.0, p. 6, nov. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em: <
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_avaliacao_riscos.pdf> Acesso
em: 4 nov. 2021
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Segundo o Instituto Rui Barbosa, deve-se atentar para a gestão eficaz
dos riscos relacionados à proteção dos dados pessoais, não apenas nas atividades
do controle externo, mas na instituição como um todo139 , com base no artigo 50 da
LGPD.
2.9.4.4 Políticas e salvaguardas com base em processo de avaliação
sistemática de impactos e riscos à privacidade
Após identificar os riscos relacionados à proteção dos dados pessoais,
deve-se implementar medidas técnicas e administrativas apropriadas para garantir
que os dados pessoais sejam processados de forma segura, de acordo com o art. 47
da LGPD140.
Nesse sentido, a Política de Segurança da Informação constante da
Resolução Administrativa nº 106/2017 deverá ser revisada e atualizada com o objetivo
de estabelecer políticas de salvaguardas que efetivamente garantam a privacidade
dos dados pessoais exigida na LGPD.
2.9.4.5 Planos de resposta a Incidentes e Remediação
A Política de Segurança da Informação constante da Resolução
Administrativa nº 106/2017 deverá ser revisada e atualizada para prever regras claras
relacionadas a incidentes de segurança141 e à forma de comunicação à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados – ANPD e aos titulares, nos casos em que a sua
ocorrência puder acarretar risco ou dano relevante142.

139

IRB. Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, Diretriz 4, p. 3. Disponível em:
<https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf> Acesso em: 27 de
outubro 2021.
140 Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das
fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados
pessoais, mesmo após o seu término.
141 Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, 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 qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
142 Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de
incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
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2.10

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
DO TCMGO

2.10.1

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
O Tribunal deverá avaliar e controlar, periodicamente, as medidas de

proteção de dados pessoais constantes neste documento e no Programa de
Governança em Privacidade de dados Pessoais por meio de um Relatório de Impacto
à Proteção de Dados Pessoais143.
O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais deverá conter 144:
 a descrição dos tipos de dados coletados;
 a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da
segurança das informações;
 a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e
mecanismos de mitigação de risco adotados.
Dependendo do resultado da análise do controlador, o Programa de
Governança em Privacidade de Dados Pessoais poderá ser atualizado para aprimorar
as medidas de controle145.
2.10.2

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais do TCMGO
Segundo o Guia de Boas Práticas do Governo Federal146, o Relatório de

Impacto à Proteção de Dados Pessoais deve ser elaborado antes de a instituição
iniciar o tratamento de dados pessoais. A elaboração contempla as etapas
destacadas pela figura a seguir.

143

Art. 50, §2º, II, da LGPD
Art. 5º, XII, da LGPD.
145 Art. 50, §2º, I, h, da LGPD
146 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo
Federal.
Versão 2.0, p. 31, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf> Acesso em: 14 out.
2021.
144
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Nesse sentido, está em fase de elaboração o Relatório de Impacto à
Proteção de Dados Pessoais, de forma a aprimorar a Avaliação Sistemática de
Impactos e Riscos à Privacidade de Dados Pessoais.
Ressalta-se que após a elaboração do Programa de Governança em
Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, será possível aperfeiçoar o referido
relatório, em decorrência da revisão dos riscos relacionados com o tratamento de
dados.
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2.11

OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS

2.11.1

Casos omissos
Os casos omissos neste documento relacionados ao tratamento de

dados pessoais devem ser consultados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
bem como nas orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)147

2.12

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento procurou evidenciar os principais aspectos da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais aplicados ao TCMGO, bem como estabelecer Regras
de Boas Práticas e de Governança de Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO.
Foram descritos neste documento as condições de organização, o
regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de
titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações para os
diversos operadores envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos
internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao
tratamento de dados pessoais no TCMGO.
Dessa forma, operadores de dados pessoais receberam orientações e
instruções a respeito das exigências para o tratamento de dados pessoais no âmbito
do TCMGO.
Além disso, estas diretrizes facilitarão a implementação do Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais no Tribunal, principalmente por meio da divulgação das
informações exigidas pela LGPD para as instituições públicas.

147

Art. 55-J, da LGPD.
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APRESENTAÇÃO
O presente documento informa as hipóteses em que o TCMGO,
no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais,
fornecendo informações sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos
e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades.
Visa esclarecer de forma clara e atualizada tais hipóteses aos
titulares para que eles possam exercer seus direitos previstos na LGPD. Com
isso, almeja-se estabelecer uma relação de confiança com o titular por meio de
atuação transparente e de mecanismos efetivos de participação do titular.
Tal exposição está estruturada de acordo com os seguintes
tópicos:
 Introdução: Visão geral do trabalho;
 Hipóteses de Tratamento de Dados no TCMGO:
Evidencia as
a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as
práticas para as seguintes hipóteses de tratamento de
dados: Ações de Controle Externo, Serviços à Sociedade,
Ações de Capacitação e Ações Administrativas Internas;
 Informações Adicionais a Esclarecimentos sobre as
Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais no
TCMGO: Descreve as práticas e procedimentos para o
tratamento de dados pessoais nas relações de direito
público e nas relações predominantemente de direito
privado no âmbito do Tribunal;
 Mecanismos de Participação do Titular: Informa os
direitos dos titulares de dados pessoais e a forma de
comunicação

deles

com

o

Tribunal

para

requisitar

informações;
 Considerações Finais.
3

Este documento foi elaborado com base nas Diretrizes do Instituto
Rui Barbosa contidas na Nota Técnica 01/2019, no Guia de Boas Práticas para
Implementação da LGPD da Administração Pública Federal, no Portal do TCU,
nas Resoluções Administrativas do TCMGO que se relacionam com o tema.
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1. INTRODUÇÃO
O art. 23, I, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais148 exige
que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás-TCMGO informe
as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento
de dados pessoais, fornecendo informações sobre a previsão legal, a
finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução
dessas atividades, preferencialmente em seu sítio eletrônico. Tais informações
serão evidenciadas no Anexo II desta Resolução Administrativa.
Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais considerase pessoal as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou
identificável, tais como: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento,
telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia,
prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos
de consumo, preferências de lazer; endereço de IP, cookies, entre outros149.
O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO pode acontecer nas
seguintes hipóteses: Ações de Controle Externo, Serviços à Sociedade, Ações
de Capacitação e Ações Administrativas Internas.
O objetivo deste documento é esclarecer de forma clara e
atualizada tais hipóteses aos titulares para que eles possam exercer seus
direitos previstos na LGPD. Com isso, almeja-se estabelecer uma relação de
confiança com o titular por meio de atuação transparente e de mecanismos
efetivos de participação do titular.
Ressalta-se que o Anexo I desta Resolução Administrativa
estabelece as Regras de Boas Práticas e de Governança de Tratamento de
Dados Pessoais no TCMGO, em que são descritos detalhadamente as
148 BRASIL. Lei n° 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 5 out. 2021.
149
SERPRO.
Dados
Pessoais.
Disponível
em:
<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecao-de-dados/dados-pessoais-lgpd> Acesso em: 27 out.
2021.
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condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos,
incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os
padrões técnicos, as obrigações para os diversos operadores envolvidos no
tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de
mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados
pessoais no TCMGO.

2. HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE DADOS NO
TCMGO
O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO pode acontecer nas
seguintes hipóteses:
 Ações de Controle Externo;
 Serviços à Sociedade;
 Ações de Capacitação;
 Ações Administrativas Internas.
As ações de controle externo são realizadas pelas Secretarias de
Controle Externo, que são apoiadas, direta ou indiretamente, pelas demais
Estruturas Regimentais (Superintendências, Divisões, etc.), que também
realizam ações administrativas internas, ações de capacitação aos servidores e
jurisdicionados e prestam serviços à sociedade.

2.1

AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

As Ações de Controle Externo são aquelas realizadas para o
cumprimento das competências constitucionais e legais do TCMGO. Segundo
o art. 71 da Constituição Federal de 1988150:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:
150

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 5 out.
2021.
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I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento
legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos
termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela
União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões,
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados.

De acordo com a Constituição do Estado de Goiás151:
Art. 80 O Tribunal de Contas dos Municípios, integrado por sete
Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as
151

BRASIL.
Constituição
do
Estado
de
Goiás.
https://legisla.casacivil.go.gov.br/constituicao-estadual>. Acesso em: 5 out. 2021.

Disponível

em:<
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atribuições previstas no art. 96 da Constituição da República, sendolhe assegurada autonomia administrativa.
§ 4º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras
outorgadas por lei, são asseguradas, no que couber, em relação às
contas municipais, as mesmas atribuições e prerrogativas conferidas
ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive quanto à obrigação de
publicação de pareceres, aplicando-se-lhes as regras constantes do
art. 26 e dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 28.

Além das disposições constitucionais, compete ao TCMGO outras
atribuições conferidas pela legislação, a exemplo da Lei 15.958/2007, Lei
Orgânica do TCMGO, segundo a qual:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle
externo, compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma
estabelecida nesta Lei:
I – apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais de governo
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal;
II - exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial das prefeituras e câmaras municipais e
demais entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público
Municipal;
III - julgar as contas:
a) dos gestores e administradores, inclusive as do Presidente ou
Mesas da Câmara Municipal e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos das administrações direta e indireta, incluídas
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
Municipal;
b) de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais os municípios respondam ou que, em
nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária;
c) daqueles que derem causa a perda, dano, extravio ou outra
irregularidade que resulte em prejuízo ao Erário Municipal ou a seu
patrimônio;
IV - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos relativos a
admissão e contratação de pessoal e concessivos de aposentadorias
e pensões;
V - realizar, por iniciativa própria ou da Câmara Municipal, inspeções
e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo e Executivo municipais e demais entidades instituídas e
mantidas pelo erário municipal;
VI - aplicar, aos responsáveis pela prática de ilegalidade de
despesas, irregularidade de contas e atraso na prestação de contas,
as sanções previstas nesta Lei, estabelecendo, entre outras
cominações, imputação de multa, proporcional ao dano causado ao
erário,
quando
for
o
caso;
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VII - encaminhar à Assembléia Legislativa, anualmente, até cento e
vinte dias após o início do exercício financeiro, relatório das
atividades desenvolvidas no exercício anterior;
VIII - prestar à Assembléia Legislativa as informações requisitadas;
IX - assinar prazo para que o Órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a
ilegalidade;
X - sustar a execução de ato impugnado por irregularidade,
comunicando a decisão à Câmara Municipal, caso a autoridade
municipal competente não adote tal providência;
XI - comunicar à Câmara Municipal a falta de apresentação das
contas de governo ou de gestão ao Tribunal, para que possam ser
adotadas, por aquele Poder, as medidas legais aplicáveis à espécie;
XII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal sobre
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional,
patrimonial e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas;
XIII - representar ao Poder ou
irregularidades ou abusos apurados;

órgão

competente

sobre

XIV - editar atos administrativos de conteúdo normativo e de caráter
geral, no âmbito de suas atribuições, para o completo desempenho
ao controle externo, os quais deverão ser obedecidos pelos entes
fiscalizados, sob pena da responsabilidade;
XV - organizar seus serviços e prover-lhes os cargos na forma da lei;
XVI - expedir normas sobre a organização dos processos que lhe
devam ser submetidos à apreciação e julgamento;
XVII - elaborar, alterar e dar interpretação ao seu Regimento Interno;
XVIII - eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Corregedor e darlhes posse;
XIX - conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus
Conselheiros;
XX - conceder licença, férias, aposentadoria, disponibilidade e outros
afastamentos aos servidores de seu quadro de pessoal;
XXI - propor à Assembléia Legislativa do Estado a criação,
transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seu
Quadro de Pessoal, bem como a fixação da respectiva remuneração;
XXII - encaminhar ao Poder Executivo suas propostas para o plano
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual
aprovadas pelo Tribunal Pleno, que somente poderão ser alteradas
pelos órgãos técnicos competentes mediante comunicação ao
Tribunal;
XXIII - velar pelo exercício de atividades correcionais;
XXIV - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer
cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma
estabelecida no Regimento Interno;
XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, na forma estabelecida no Regimento Interno;
11

XXVI - disponibilizar para a Justiça Eleitoral a relação dos que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível, para
as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a
partir da data da decisão.

Além dos dispositivos da Lei Orgânica do TCMGO outras leis
também

podem

fornecer

atribuições

ao

Tribunal,

como

a

Lei

de

Responsabilidade Fiscal152, por exemplo.
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento desta Lei
Complementar, consideradas as normas de padronização
metodológica editadas pelo conselho de que trata o art. 67, com
ênfase no que se refere a: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 178, de 2021)
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e
inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo
em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos
municipais, quando houver.

No

TCMGO,

as

Ações

de

Controle

Externo

são

de

responsabilidade das Secretarias de Controle Externo previstas no Regimento
Interno, quais sejam:
 Secretaria de Contas Mensais de Gestão;
 Secretaria de Contas de Governo;
 Secretaria de Atos de Pessoal;
 Secretaria de Licitações e Contratos;
 Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de
Engenharia;
 Secretaria de Recursos.
152

BRASIL. Lei Complementar nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências. . Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso
em: 9 nov.. 2021.
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Para o exercício de suas competências regimentais, as
Secretarias de Controle Externo utilizam informações recebidas por meio de
prestação

de

contas

estabelecidas

em

instruções

normativas

aos

jurisdicionados.
As informações recebidas são objeto de consulta, tratamento e
compartilhamento, pelos servidores das secretarias e das demais unidades de
apoio, nos processos administrativos e nos diversos sistemas informatizados
mantidos pela Superintendência de Informática do Tribunal.

2.1.1 Controle Externo das Contas Mensais
de Gestão
Compete à Secretaria de Contas Mensais de Gestão153:
Art. 107. Compete à Secretaria de Contas Mensais de Gestão –
SCMG a análise:
I - técnica e contábil de todas as contas de gestão (balancetes) das
Prefeituras, Câmaras Municipais, Fundos, Autarquias, Fundações e
demais entidades da Administração Indireta do Poder Público
Municipal;
II - (Revogado)
III - legal e técnica dos processos referentes às consultas, denúncias,
informações sobre o duodécimo, certificação dos índices de aplicação
de recursos nas ações e serviços de saúde e na manutenção e
desenvolvimento do ensino, solicitações e outros relacionados à sua
área de atuação, inclusive a instrução dos processos referentes a
pedidos de inspeção e auditoria;
IV - dos respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração
opostos, manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade,
omissão ou contradição apontada pelo recorrente, salvo
determinação diversa.
V - realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas pelo
Conselheiro-Relator, as inspeções complexas, auditorias e tomada de
contas especial determinadas pelo Tribunal Pleno, bem como os
acompanhamentos e monitoramentos relacionados com a sua área
de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, são recebidos documentos nas prestações de contas de gestão com

153 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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informações de interesse público, que podem conter informações pessoais
de titulares, como exemplo:
Instrução Normativa nº 08/2015154:


Cópia de ato de nomeação de gestores: Identificação do
Gestor do FUNDEB, FMS, FMAS, FMMA, FMDCA, Poder
Executivo, Câmara Municipal, RPPS;



Cópia de certidões dos conselhos: Identificação de membros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, do Conselho Municipal de Saúde, do Comitê de
Investimento do RPPS, do Conselho Fiscal e/ou Conselho de
Administração; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, das
pessoas jurídicas e/ou físicas que prestam serviços de
consultoria financeira ao RPPS;



Demonstrativo do pagamento de subsídio e 13º salário:
Identificação do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais,
Vereador, Presidente da Câmara e Secretários;



Relatório emitido pelo controlador interno: Identificação do
controlador interno;



Quadro

demonstrativo

das

diárias,

ajuda

de

custo,

e

reembolsos concedidos: Nome dos servidores, agentes políticos
e prestadores de serviços terceirizados, indicando os objetivos
das viagens e os respectivos destinos;


Relatório informando os períodos de afastamento de agentes
políticos: Identificação dos Vereadores e Presidente da Câmara,
assim como identificação e data de exercício de Suplentes.

154 TCMGO. Instrução Normativa nº 08/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação, ao Tribunal de Contas dos Municípios, das prestações de contas de gestão
(balancetes) e as contas de governo (balanço geral), do exercício de 2016 e seguintes, e dá outras
providências. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-008-15Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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2.1.2 Controle

Externo

das

Contas

de

Governo
A Secretaria de Contas de Governo possui as seguintes
competências155:
Art. 106. Compete à Secretaria de Contas de Governo – SCG a
análise:
I – dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, leis
orçamentárias anuais e dos créditos adicionais;
II – dos relatórios resumidos da execução orçamentária (RREO),
relatórios de gestão fiscal (RGF), monitorando, ainda, as situações
que exijam a expedição de alerta, pelo Tribunal, quanto às exigências
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
III – das contas de governo (balanço geral anual) do Chefe do Poder
Executivo municipal;
IV – dos respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração
opostos, manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade,
omissão ou contradição apontada pelo recorrente, salvo
determinação diversa.
V – dos processos relativos às consultas, denúncias, certificação da
despesa total de pessoal, solicitações e dos demais feitos
relacionados com sua área de atuação, inclusive a instrução dos
processos referentes a pedidos de inspeção e auditoria;
VI – realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas
pelo Conselheiro-Relator, as inspeções complexas, auditorias e
tomada de contas especial determinadas pelo Tribunal Pleno, bem
como os acompanhamentos e monitoramentos relacionados com a
sua área de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.
VII – Análise técnica e contábil de todas as contas mensais de gestão
(balancetes mensais) e das contas anuais de gestão (balanço geral)
das empresas públicas e sociedades de economia mista da
Administração Indireta do Poder Público Municipal;
VIII – acompanhar e exercer a fiscalização contábil, orçamentária,
financeira, operacional e patrimonial das empresas públicas e
sociedades de economia mista municipais, inclusive fundos geridos
por estas entidades;
IX – Executar, com autorização da Presidência, levantamentos,
visitas técnicas e monitoramentos in loco nas empresas públicas e
sociedades de economia mista.

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, são recebidos documentos nas prestações de contas de governo com
155 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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informações de interesse público, que podem conter informações pessoais de
titulares, tais como:
Instrução Normativa nº 08/2015156:
 Ofício assinado pelo Chefe de Governo responsável:
Identificação do Prefeito;
 Recibo de Análise e Envio de Dados via Internet”:
Identificação dos responsáveis pelo envio;
 Cópia do autógrafo da lei do PPA, LDO e LOA, leis de
créditos adicionais: Identificação dos responsáveis pelo
autógrafo;
 Cópia da(s) ata(s) da(s) audiência(s) pública(s) realizada(s)
durante os processos de elaboração e discussão do PPA,
LDO e LOA: Identificação dos participantes;
 Relatórios exarados pelo Controle Interno: Identificação do
Controlador Interno;
 Relatório conclusivo da comissão especial designada para
realizar

o

inventário

anual

dos

bens

patrimoniais:

Identificação dos membros da comissão.
Instrução Normativa nº 10/2015157:
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO,
de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo:
Identificação do Prefeito, Contador, Controlador Interno,
entre outros;

156 TCMGO. Instrução Normativa nº 08/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação, ao Tribunal de Contas dos Municípios, das prestações de contas de gestão
(balancetes) e as contas de governo (balanço geral), do exercício de 2016 e seguintes, e dá outras
providências. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-008-15Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
157 TCMGO. Instrução Normativa nº 010/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação dos instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das licitações
e contratos, dos atos de pessoal - concursos, admissões, aposentadorias e pensões, e dos
relatórios da LRF, referentes ao exercício de 2016 e seguintes. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-010-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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 Relatório de Gestão Fiscal - RGF, de responsabilidade dos
titulares dos Poderes Executivo e Legislativo: Identificação
do Prefeito, Presidente da Câmara Municipal, Contador,
Controlador Interno, entre outros.

2.1.3 Controle Externo dos Atos de Pessoal
Compete à Secretaria de Atos de Pessoal158:
Art. 108. Compete à Secretaria de Atos de Pessoal – SAP a análise:
I – dos editais de concurso público, processo seletivo simplificado e
dos atos deles decorrentes;
II – dos editais de processo seletivo público dos agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias e dos atos deles
decorrentes;
III – das admissões de pessoal a qualquer título, excetuadas as
nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como das
rescisões, exonerações e demissões;
IV – das aposentadorias e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
V – dos processos relativos aos atos fixatórios dos subsídios dos
agentes políticos, bem como as revisões de que trata o inc. X do art.
37 da Constituição Federal;
VI – do registro das declarações de bens dos agentes políticos e as
dos ocupantes de cargos em comissão de chefia ou direção; VII - dos
respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração opostos,
manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade, omissão ou
contradição apontada pelo recorrente, salvo determinação diversa.
VIII – dos processos referentes às consultas, denúncias, solicitações
e outros relacionados com sua área de atuação, inclusive a instrução
dos processos referentes a pedidos de inspeção e auditoria;
IX – do movimento das folhas de pagamento dos órgãos que
compõem os municípios jurisdicionados, para fins de apuração dos
percentuais de gastos com pessoal e da observância do teto
constitucional, bem como para o acompanhamento das providências
indicadas em atos decisórios do Tribunal, referentes às ilegalidades
em feitos de sua competência;
X – realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas
pelo Conselheiro-Relator, as inspeções complexas, auditorias e
tomada de contas especial determinadas pelo Tribunal Pleno, bem
como os acompanhamentos e monitoramentos relacionados com a
sua área de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.

158 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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XI – Analisar e avaliar despesas de pessoal e certificar o respectivo
índice

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, são recebidos os seguintes documentos nas prestações de contas:
Instrução Normativa nº 10/2015159:
 Os editais de concurso público, de processo seletivo
público e de processo seletivo simplificado para seleção e
admissão de pessoal; as aposentadorias e pensões; as leis
e/ou atos normativos que fixaram os subsídios dos agentes
políticos, bem como suas revisões anuais;
 Os

atos de admissão

de

pessoal, excetuadas as

nomeações para os cargos de provimento em comissão; II
- os atos de exoneração de pessoal; III - as folhas de
pagamento dos diversos órgãos do município.
Esses documentos possuem informações de interesse público e
podem conter informações pessoais de titulares, tais como:
I - Admissão de servidor aprovado em concurso
público:
a) cópia da seguinte documentação pessoal do servidor
admitido: 1. CPF; 2. carteira de Identidade; 3. certidão de
quitação eleitoral; atestado de sanidade física e mental de
acordo com o solicitado no edital do concurso; 5.
comprovante de escolaridade;
b) cópia dos atos de nomeação e posse;
c) indicação do número do edital relativo ao concurso em
que foi aprovado;

159

TCMGO. Instrução Normativa nº 010/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação dos instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das licitações
e contratos, dos atos de pessoal - concursos, admissões, aposentadorias e pensões, e dos
relatórios da LRF, referentes ao exercício de 2016 e seguintes. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-010-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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d) certidão exarada pelo órgão municipal competente
atestando: 1. existência de vaga no cargo em que ocorreu
a nomeação; 2. o dispositivo da LDO quanto à admissão de
pessoal;
e) atendimento do previsto no art. 20, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como da observância do
parágrafo único do artigo 22 da citada lei;
f) declaração do nomeado atestando a não acumulação
indevida de cargos públicos (Art.37, XVI, CF) e a
compatibilidade

de

horário,

nos

casos

de

cargos

acumuláveis, sob pena de responsabilização;
g) comprovante de inscrição nos conselhos da categoria
profissional (OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros)
quando a lei de criação do cargo exigir habilitação
específica;
h) manifestação do controle interno quanto à legalidade da
admissão;
i) declaração do setor responsável, atestando existência de
vaga e de desistência, exoneração ou demissão, quando
for o caso.
II - Admissão de servidor por prazo determinado:
a) cópia da lei municipal que estabeleceu os casos de
excepcional interesse público;
b) cópia do decreto que declara a existência de
excepcional interesse público, contendo exposição de
motivos a respeito da existência do excepcional interesse
público;
b) cópia dos atos de nomeação e posse;
c) cópia do edital do processo seletivo simplificado, bem
como a relação dos aprovados e a homologação
devidamente publicada no órgão oficial;
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d) cópia da seguinte documentação pessoal do servidor
admitido: 1. CPF; 2. carteira de Identidade; 3. certidão de
quitação eleitoral;
e) cópia do termo de ajuste firmado pelas partes,
constando nome, identificação, função, valor total e mensal
do contrato, regime jurídico e a dotação orçamentária para
respaldar a despesa e a demonstração de atendimento dos
artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
f) declaração do nomeado atestando a não acumulação
indevida de cargos públicos (Art.37, XVI, CF) e a
compatibilidade

de

horário,

nos

casos

de

cargos

acumuláveis;
g) Comprovante de inscrição nos conselhos da categoria
profissional (OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros)
quando a lei de criação do cargo exigir habilitação
específica;
h) Manifestação do controle interno quanto à legalidade da
admissão;
i) declaração do setor responsável, atestando a desistência
do contratado, quando for o caso.

2.1.4 Controle

Externo

de

Licitações

e

Contratos
A Secretaria de Licitações e Contratos possui as seguintes
competências160:
Art. 109. Compete à Secretaria de Licitação e Contratos – SLC a
análise:
I – dos editais e procedimentos licitatórios, atos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, contratos e termos aditivos firmados pela
Administração Pública Municipal, exceto os relativos a obras e
serviços de engenharia.
160

TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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II – dos credenciamentos de pessoa física ou jurídica;
III – das concessões de adiantamentos, auxílios, subvenções,
convênios, ajustes, termos de colaboração, fomento e de parceria
firmados com entidades do terceiro setor, inclusive OSCIP´s e OS’s.
IV – dos processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e
outros relacionados com a sua área de atuação, inclusive a instrução
dos processos referentes a pedidos de inspeção e auditoria;
V - dos respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração
opostos, manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade,
omissão ou contradição apontada pelo recorrente, salvo
determinação diversa.
VI – realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas
pelo Conselheiro-Relator, as inspeções complexas, auditorias e
tomada de contas especial determinadas pelo Tribunal Pleno, bem
como os acompanhamentos e monitoramentos relacionados com a
sua área de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, são recebidos documentos nas prestações de contas, tais como:
Instrução Normativa nº 10/2015161:
 Instrução dos procedimentos licitatórios, contratos e
aditivos:
 Declaração emitida pelo contador de existência de
saldo

orçamentário

suficiente

e

reserva

orçamentária; - autorização do gestor para iniciar o
procedimento licitatório na modalidade cabível; decreto de nomeação da Comissão de Licitações;
Parecer prévio de exame e aprovação pela
assessoria jurídica da Administração acerca das
minutas do edital de licitação, bem como dos
contratos,

acordos,

convênios

ou

ajustes

congêneres;
 A documentação de habilitação dos licitantes exigida
no edital;- as atas das sessões de abertura e
161 TCMGO. Instrução Normativa nº 010/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação dos instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das licitações
e contratos, dos atos de pessoal - concursos, admissões, aposentadorias e pensões, e dos
relatórios da LRF, referentes ao exercício de 2016 e seguintes. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-010-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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julgamento; - o demonstrativo de análise da
Comissão de Licitação, indicando as propostas
vencedoras; - parecer jurídico detalhado sobre o
procedimento

licitatório

emitido

por

assessor

jurídico habilitado; - a adjudicação, por ato do
gestor responsável, das propostas vencedoras; - a
homologação, por ato do gestor responsável, das
propostas adjudicadas; - o contrato celebrado,
devidamente

assinado

pelas

partes,

e

as

testemunhas;
 Ato emitido pelo gestor do órgão designando
representante

da

Administração

para

acompanhamento e fiscalização da execução do
contrato. - o parecer detalhado do chefe do
Controle

Interno,

abordando

os

aspectos

relevantes do procedimento licitatório, do contrato,
e do fornecimento ou prestação;
 Contrato de prestação de serviços de transporte
escolar (exigidos pelo CTB): a) laudos de vistoria
dos veículos pelo DETRAN e da AGR, quando se
tratar

de

transporte

intermunicipal;

b)

documentação dos veículos; c) habilitação dos
condutores (mínima categoria D); d) comprovação
de participação dos condutores em curso ou
minicurso de treinamento para o transporte escolar;
comprovação

de

que

os

condutores

não

cometeram infrações graves ou gravíssimas nos
últimos doze meses; f) contratos de locação dos
veículos no caso dos veículos não serem de
propriedade

do

contratado;

demonstrativo

das

rotas,

g)

distâncias,

relatório
veículos

utilizados, capacidade de passageiros;
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d)

documentos

que

demonstrem

a

consagração do artista pela opinião pública
ou pela crítica especializada,
- contrato de aquisição de bem imóvel: a)
laudo de avaliação emitido por comissão
nomeada pelo prefeito; I - contrato de
alienação de bem móvel: a) laudo de
avaliação emitido por comissão nomeada
pelo prefeito.

2.1.5 Controle Externo de Obras e Serviços
de Engenharia
Compete à Secretaria de Fiscalização de Obras e serviços de
Engenharia162:
Art. 110. Compete à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços
de Engenharia – SFOSEng analisar:
I – os editais e procedimentos licitatórios, atos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, contratos, termos aditivos, ajustes,
convênios e demais atos da Administração Pública Municipal
relacionados a obras ou serviços de engenharia, assim discriminados:
a) construção civil em geral;
b) terraplenagem e pavimentação;
c) drenagem;
d) sistemas de abastecimento de água e esgoto;
e) obras de arte especiais;
f) redes de distribuição de energia;
g) iluminação pública;
h) canalização de córregos;
i) barragens;
j) poços artesianos;
l) engenharia de trânsito;
m) projetos de engenharia;
n) consultorias para serviços de engenharia;

162

TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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o) serviços de limpeza pública urbana; - Alínea o acrescida pela RA
nº 042/2016, art. 1º
p) aterro sanitário;
q) aquisição de materiais para aplicação em obras ou serviços de
engenharia;
r) aluguel e aquisição de máquinas e equipamentos para execução de
obras ou serviços de engenharia;
s) outras obras ou serviços de engenharia;
II – os processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e
outros relacionados com a sua área de atuação, inclusive a instrução
dos processos referentes a pedidos de inspeção e auditoria;
III - os respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração
opostos, manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade,
omissão ou contradição apontada pelo recorrente, salvo
determinação diversa.
IV - realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas
pelo Conselheiro-Relator, as inspeções complexas, auditorias e
tomada de contas especial determinadas pelo Tribunal Pleno, bem
como os acompanhamentos e monitoramentos relacionados com a
sua área de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, são recebidos documentos nas prestações de contas, tais como:
Instrução Normativa nº 10/2015163:
Contratações de obras e serviços de engenharia, bem como
relativos a aquisições de materiais e veículos para aplicação de
obras e serviços de engenharia:
 projeto básico, de forma a atender o previsto no Art. 6º IX da
Lei 8.666/93, cujos itens devem ainda atender o previsto neste
artigo; deve conter a identificação do profissional responsável pela
sua elaboração (nome e nº. do registro no CREA) e a sua
assinatura;
 orçamento básico: com a identificação do profissional
responsável pela sua elaboração (nome e nº. do registro no
CREA) e a sua assinatura;
163 TCMGO. Instrução Normativa nº 010/2015. Dispõe sobre a formalização e
apresentação dos instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das licitações
e contratos, dos atos de pessoal - concursos, admissões, aposentadorias e pensões, e dos
relatórios da LRF, referentes ao exercício de 2016 e seguintes. Disponível em: <
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-010-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN001-20.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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 especificações técnicas, e memorial descritivo com a
identificação do profissional responsável pela sua elaboração
(nome e nº. do registro no CREA) e a sua assinatura; RRT e/ou
ART devidamente assinadas pelos profissionais responsáveis;
 propostas dos licitantes, dentre elas a da empresa contratada,
juntamente com os orçamentos detalhados e os cronogramas
físico-financeiros;
 comprovação de capacidade técnica (atestados);
 medição referente ao total de serviços executados na obra,
devidamente atestada pelos R.T.’s da fiscalização municipal
(prefeitura) e pela execução dos serviços (empresa executora),
que deverão ser identificados (nome e nº. do registro junto ao
CREA);
 ART’s de documentos elaborados: planilhas orçamentárias,
alterações de projetos, memoriais descritivos e especificações.

2.2

SERVIÇOS À SOCIEDADE

Os Serviços à Sociedade são aqueles prestados pelo TCMGO
com a finalidade de entregar informação de forma segura ao cidadão de
acordo com aquilo que é solicitado, sempre observando a legislação vigente.
Em geral são realizados para atender previsões legais voltadas
para a Transparência das Contas Públicas (Portal do Cidadão) e para o
atendimento de determinações legais, tais como pedidos feitos por meio da Lei
de Acesso à Informação, o recebimento de informações processuais,
resultados de solicitações à ouvidoria, participação em ações educacionais e
eventos, entre outros.
O TCMGO oferece diversos serviços à sociedade que exigem o
procedimento

de

autenticação

para

acesso

por

meio

de

sistemas

informatizados desenvolvidos pela Superintendência de Informática, com base
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nas competências definidas no art. 126164 do Regimento Interno. Dentre eles,
pode-se citar:
 Solicitações à ouvidoria165.
 Portal dos Jurisdicionados166;
 Sistemas de Demandas do TCMGO (Ticket)167
 Passaporte168;
 Processo Eletrônico169;
 Analisador Web170;
 Sistema Push171;
 Sistema de Gestão Educacional do TCMGO (Sophos)172
Em regra, para acessá-los é necessário efetuar o cadastro
eletrônico no Tribunal, para disponibilização de informações para acesso. Ali,
são solicitados dados pessoais como o nome, e-mail, CPF, endereço, telefone,
qualificação profissional, entre outros, para que o usuário seja corretamente
identificado e receba login e senha de autenticação.
Alguns dados podem ser obtidos por meio de fontes disponíveis
em outros cadastros de governo, como da Receita Federal do Brasil, por
exemplo, e disponibilizados ao Tribunal de acordo com a legislação aplicável.
O titular poderá ter acesso às informações pessoais disponíveis,
bem como editar e retificar estes dados sempre que estiverem incompletos,

164

Art. 126. À Superintendência de Informática compete: V - disponibilizar e controlar o
acesso de usuários internos e externos aos sistemas, aplicativos, bases de dados e demais serviços
inerentes à tecnologia da informação, com base nas normas estabelecidas;
165 TCMGO. Ouvidoria / Sistema de Informação ao Cidadão do TCMGO. Disponível
em:<https://www.tcmgo.tc.br/site/ouvidoria/>. Acesso em: 5. Out. 2021
166
TCMGO.
Portal
dos
Jurisdicionados
TCMGO.
Disponível
em:<https://tcm.go.gov.br/portaljurisdicionados/login.jsf>. Acesso em: 5. Out. 2021
167
TCMGO. Sistemas de Demandas do TCMGO. Disponível em:<
https://www.tcmgo.tc.br/ticket/#/>. Acesso em: 5. Out. 2021
168TCMGO.
Sistemas
Passaporte.
Disponível
em:<
https://www.tcmgo.tc.br/passaporte/>. Acesso em: 5. Out. 2021
169 TCMGO. Processo Eletrônico. Disponível em:< https://virtual.tcmgo.tc.br/processoeletronico/>. Acesso em: 5. Out. 2021
170
TCMGO.
Analisador
Web.
Disponível
em:<
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/principal.jsp>. Acesso em: 5. Out. 2021
171 TCMGO. Sistema Push. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/tcmpush/>.
Acesso em: 5. Out. 2021
172 TCMGO. Sistema de Gestão Educacional do TCMGO. Disponível em:<
https://tcm.go.gov.br/sophos/>. Acesso em: 5. Out. 2021
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desatualizados

ou

inexatos,

bem

como

exercer

os

demais

direitos

estabelecidos no art. 18 da LGPD, desde que não exista conflito com outra
legislação pertinente.
A utilização de dados pessoais é feita sempre observando a
legislação vigente e tem como objetivo entregar serviço de forma segura ao
cidadão de acordo com aquilo que é solicitado. Assim, os dados são utilizados
para as seguintes finalidades:
•

Comunicação do Tribunal com o cidadão, mantendo-o

informado sobre os assuntos para os quais se cadastrou – por exemplo,
notificações sobre andamento de processos, resultados de solicitações à
ouvidoria, participação em ações educacionais e eventos promovidos pela
Escola de Contas, entre outros;
•

Registro de acesso, controle de presença e atividade

executada pelo usuário nos ambientes educacionais, com o objetivo de avaliar
participação e aprendizagem;
•

Atendimento a determinações legais, como o exercício do

controle externo (art. 71, e seguintes, da Constituição Federal), disponibilização
de pedidos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).
Os dados também são utilizados para prover experiência
personalizada do usuário quando do acesso a sistemas e para estatística de
uso.
Dados

cadastrais

realizados

no

portal não

são

compartilhados com órgãos ou entes externos ao tribunal, exceto aqueles
relativos à participação em curso promovidos em parceria. Ademais, o tribunal
não compartilha nem autoriza o compartilhamento de informações para fins
ilícitos, abusivos ou discriminatórios.
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2.2.1 Dados de Uso e Cookies
O TCMGO utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes com a
finalidade de aumentar a qualidade dos serviços prestados à sociedade por
meio do Site do Tribunal.
Quando os usuários do site do Tribunal acessam o site, será
solicitado o consentimento expresso do titular para ceder informações, que
serão armazenados nos servidores do TCMGO por meio de procedimentos
que garantam a privacidade dos dados que sejam protegidos pela Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).

Dados de uso
Na prática, o TCMGO pode coletar informações do navegador
dos usuários (Dados de Uso) que utilizam os serviços do Tribunal, como os
disponíveis no Portal do Cidadão173, por exemplo.
Estes Dados de Uso podem incluir informações pessoais como
endereço o IP do computador, tipo de navegador, versão do navegador,
páginas do TCMGO que o usuário visita, data e hora da visita, tempo gasto

173

TCMGO.
Portal
do
Cidadão
do
TCMGO.
Disponível
https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html>. Acesso em: 5. Out. 2021

em:<
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naquelas páginas, identificadores exclusivos de dispositivos e outros dados de
diagnóstico.
Quando o usuário acessa os serviços do site por meio de um
dispositivo móvel, esses Dados de Uso podem incluir informações como o tipo
de dispositivo móvel usado, o ID exclusivo do dispositivo móvel, o endereço IP
do dispositivo móvel, o sistema operacional do celular, o tipo de navegador de
Internet móvel que é utilizado, identificadores exclusivos de dispositivos e
outros dados de diagnóstico. Esses dados podem ser obtidos através das
ferramentas do Google Analytics, por exemplo.
Dados de Acompanhamento e Cookies
O TCMGO utiliza cookies e tecnologias com a finalidade de
rastrear a atividade em nosso Portal e manter certas informações seguras.
Cookies são arquivos com pequena quantidade de dados que
podem incluir um identificador exclusivo anônimo. Os cookies são enviados
para o navegador do usuário a partir de um site e armazenados no respectivo
dispositivo.
O usuário pode instruir seu navegador a recusar todos os cookies
ou indicar quando um cookie está sendo enviado. Exemplos de cookies que
são utilizados:
 Cookies de sessão. São utilizados para operar os serviços
de TI;
 Cookies preferenciais. São usados cookies preferenciais
para lembrar as preferências do usuário e

várias

configurações. No caso, o TCMGO não usa cookies para
rastrear preferências de uso;
 Cookies de segurança. São usados cookies de segurança
para

fins

de

segurança,

evitando

problemas

em

computadores compartilhados, por exemplo.
Uso de dados
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O TCMGO usa os dados de navegação coletados para diversas
finalidades:
 Para fornecer e manter o serviço;
 Para notificar os usuários sobre alterações nos serviços;
 Para permitir que o usuário participe de recursos interativos
dos serviços disponíveis no site ao optar por fazê-lo;
 Para fornecer atendimento e suporte ao cliente;
 Para fornecer análises ou informações valiosas para que
possamos melhorar o serviço;
 Para monitorar o uso do serviço;
 Para detectar, prevenir e resolver problemas técnicos.

2.3

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

As ações de capacitação são realizadas pela Escola de Contas do
TCMGO com a finalidade de promover o aperfeiçoamento em Administração
Pública a agentes políticos municipais, servidores públicos municipais,
servidores públicos e membros do TCMGO, servidores públicos estaduais de
instituições parceiras e sociedade organizada.

2.3.1 Escola de Contas
A previsão para o funcionamento da Superintendência da Escola
de Contas é a Resolução Administrativa nº 073/2009174 que a atribui as
seguintes competências:
Art. 128. Compete à Escola de Contas:
I – executar o programa de treinamento formulado pelo Conselho
Pedagógico;

174 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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II – estabelecer a organização do processo educacional, do trabalho
didático-pedagógico e das ações de educação;
III – estabelecer a estrutura e organização dos programas
educacionais;
IV – promover cursos de formação, ciclos de estudos, conferências,
simpósios, seminários, palestras e outros eventos assemelhados;
V – organizar cursos de extensão voltados para os interesses na área
do Direito Financeiro, Constitucional, Administrativo, Tributário,
Contabilidade, Gestão Pública, Língua Portuguesa e outras afetas às
atividades do Tribunal;
VI – indicar prioridades e política de atendimento das necessidades
de desenvolvimento profissional;
VII – orientar a formação básica de servidores recém admitidos;
VIII – orientar a formação especializada e o funcionamento do
programa de pós-graduação;
IX – indicar a política de parceria com outras instituições no
desenvolvimento de competências para o aperfeiçoamento da gestão
pública e da rede de controle público e social;
X – avaliar os resultados, metodologias e padrões de qualidade
aplicáveis às ações de treinamento, desenvolvimento e educação;
XI – exercer outras atribuições que lhe forem determinadas.

A Escola de Contas é composta pela Superintendência, Conselho
Didático-Pedagógico, Área Técnica e Apoio Administrativo.
Com a finalidade de exercer suas competências regimentais, a
Escola de Contas utiliza dados pessoais de alunos e demais clientes de seus
serviços, tais como: Nome, Identidade, CPF, Telefone, E-mail, Endereço, Nível
de Escolaridade. Na prática, esses dados são cadastrados pelo próprio aluno,
que terá direito ao certificado de conclusão do curso, caso obtenha êxito.
Os procedimentos pelo qual a Escola de Contas coleta e trata
dados pessoais pode ser encontrado no Plano Diretor de Desenvolvimento
Profissional 175 e no Plano de Capacitação176 disponível no Portal da Escola
de Contas177.

175 TCMGO. Plano Diretor de Desenvolvimento Profissional. 2021. Disponível em:<
https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/wp-content/uploads/2021/08/Plano-Desenvolvimento-ProfissionalVersao-21-6.pdf>. Acesso em: 5. out. 2021.
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Profissional (PDP) é um
documento que apresenta diretrizes para desenvolvimento de competências e
realização de ações educativas que visam a qualificação e o desenvolvimento
de membros e servidores no âmbito do TCMGO, bem como de integrantes da
gestão pública municipal e do controle social por meio dos cidadãos.
O Plano de Capacitação tem por objetivo idealizar as ações de
aprendizagem em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Profissional e Necessidades de Desenvolvimento identificadas através das
análises de cenário interno e externo.

2.4

AÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS

As ações administrativas internas são aquelas realizada com a
finalidade de apoiar, direta ou indiretamente, as ações de controle externo
realizadas, bem como prover os meios necessários para a execução das ações
de capacitação e da prestação de serviços prestados à sociedade.
176
TCMGO.
Plano
de
Capacitação.
Disponível
em:<
https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/wp-content/uploads/2021/08/Plano-de-Capacitacao-2021.pdf>
.
Acesso em: 5 out. 2021.
177TCMGO.
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As atividades administrativas são exercidas principalmente pelas
seguintes estruturas regimentais:
 Superintendência de Administração Geral;
 Superintendência de Informática.

2.4.1 Superintendência

de

Administração

Geral
A previsão para o funcionamento da Superintendência Geral de
Administração – SAD é o Regimento Interno178 que a atribui as seguintes
competências:
Art. 129. Compete à Superintendência de Administração Geral além
de coordenar a execução das atividades de administração de
finanças, pessoal, material e patrimônio, documentação e biblioteca,
serviços gerais e transportes, as seguintes atribuições:
I – elaborar os termos de referência para aquisição de bens e
contratação de serviços do Tribunal, com auxílio da área técnica
específica, quando necessário;
II – elaborar as minutas dos editais de licitação e seus anexos;
III – acompanhar a execução dos contratos firmados pelo Tribunal;
IV – presidir os trabalhos de elaboração da proposta orçamentária do
Tribunal;
V – propor, anualmente, a revisão dos valores das diárias concedidas
pelo Tribunal aos seus membros e servidores.

Estão vinculadas à Superintendência de Administração Geral as
seguintes unidades administrativa179s:
Art. 130. Estão vinculadas à Superintendência de Administração
Geral as seguintes unidades administrativas:
I – Divisão de Finanças e Contabilidade;
II – Divisão de Recursos Humanos;
III – Divisão de Material e Patrimônio;
IV – Divisão de Documentação e Biblioteca;
V – Divisão de Serviços Gerais;

178 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
179 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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VI – Divisão de Transportes;

Com a finalidade de exercer suas competências regimentais e
legais, a Superintendência Geral de Administração – SAD utiliza sistemas de
informação administrativos que permite o registro de diversos tipos de
transações com os públicos-alvo de sua atividade-fim.
De forma sumarizada, o público é composto por servidores,
autoridades,

aposentados,

pensionistas,

estagiários,

colaboradores

terceirizados e o público em geral.
Para cumprir sua missão institucional, a SAD, como órgão
principal de administração do Tribunal, necessita realizar procedimentos de
tratamento de dados de pessoas naturais que de alguma maneira se
relacionam com o TCMGO no dia a dia, tais como: Nome, Identidade, CPF,
Telefone, E-mail, Endereço, etc.
Tais informações podem ser recebidas em meio físico e
eletrônico. No segundo caso, elas podem ser gerenciadas pela SINFO ou por
empresas terceirizadas, por meio de diversos sistemas que na prática colhem,
analisam e trataram as informações pelo período necessário para cada
finalidade, dentre os quais podemos citar:

 O Sistema de Controle de Acesso às dependências do
Tribunal utiliza dados biométricos e de reconhecimento
facial;
 O Sistema de Folha de Pagamento, que registra
informações

pessoais

financeiras

de

servidores,

aposentados, pensionistas e estagiários.
No Portal do Servidor180, por exemplo, o módulo Contracheque
armazena as seguintes informações:
180
TCMGO.
Portal
do
Servidor.
Disponível
https://www.tcmgo.tc.br/portaldoservidor/servidor/logins?r=%2Fportaldoservidor%2Fservidor>,
em> 5 out. 2021.

em:<
Acesso
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 Nome, Matrícula, CPF, Lotação, Data Admissão, Nr.
Dependentes Imposto de Renda, Situação Funcional,
Adicional de Tempo de Serviço, Matrícula IPASGO, Cargo,
Cargo em Comissão/Função, Dados Bancários (Banco,
Agência, Conta), PIS/PASEP, Remuneração, Empréstimo
Consignado, etc.
Os

dados

coletados

pela

Superintendência

Geral

de

Administração são utilizados com a finalidade de cumprir as diversas
obrigações legais e contratuais do órgão. Em relação aos servidores ativos,
inativos e pensionistas, destaca-se a utilização dos dados para:
 Identificação;
 Efetivação de pagamentos;
 Transparência ativa;
 Cumprimento das obrigações relacionadas ao imposto de
renda, à legislação do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS dos servidores públicos do Estado de Goiás
(Lei Complementar nº 77/2010), às legislações trabalhistas
etc.;
 Verificação do cumprimento de obrigações por parte do
servidor, inclusive obrigações eleitorais;
 Concessão

de

benefícios

e

vantagens,

bem

como

avaliação da legalidade dos benefícios e vantagens
concedidos;
 Ligações telefônicas, envio de comunicações, notificações,
mensagens, pesquisas e outras informações via e-mail ou
aplicativos de mensagens;
 Comunicação e encaminhamento de remessa documentos
por via postal;
 Envio de informações ao controle externo;
 Realização e confirmação de cadastro para acesso e
utilização

de

recursos, funcionalidades e ferramentas
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disponibilizadas no site, nos aplicativos e plataformas
utilizados pelo TCMGO;
 Cumprimento de preceito ou disposição de legislação ou
determinação judicial;
 Processos seletivos internos;
 Ações de aprimoramento institucional.
Como procedimento padrão, o acesso aos dados coletados dos
estagiários, servidores ativos, aposentados e pensionistas é restrito aos
servidores e colaboradores do TCMGO autorizados para o uso desses dados.

2.4.2 Superintendência de Informática
A previsão para o funcionamento da Superintendência de
Informática é o Regimento Interno181, que a atribui as seguintes competências:
Art. 126. À Superintendência de Informática compete:
I – desenvolver e manter os sistemas de informação, sob a
coordenação da Diretoria de Planejamento e Implementação de
Sistemas;
II – dar suporte à infra-estrutura de hardware e software;
III – criar, manter e gerenciar os bancos de dados corporativos e
setoriais; IV – prestar suporte ao usuário;
V – disponibilizar e controlar o acesso de usuários internos e externos
aos sistemas, aplicativos, bases de dados e demais serviços
inerentes à tecnologia da informação, com base nas normas
estabelecidas;
VI – gerenciar a infra-estrutura da rede;
VII – propor, juntamente com a Diretoria de Planejamento e
Implementação de Sistemas, padrões para aquisição e/ou
contratação de bens e serviços de informática;
VIII – coordenar as atividades das divisões técnicas, áreas de apoio
administrativo e de desenvolvimento afetas a sua área de atuação e
demais atividades correlatas;
IX – efetuar a manutenção da página do Tribunal na rede mundial de
computadores;
X – prestar informações em requerimentos e processos, quando
autorizados;
XI – exercer outras atribuições que lhes forem confiadas.
181 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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A Superintendência de Informática é organizada da seguinte
forma182:
Art. 126-A. Compõem a estrutura da Superintendência de Informática:
I – Superintendência: coordenada por um Superintendente, nomeado
em cargo de provimento em comissão ou por membro efetivo do
quadro de servidores do Tribunal, com formação em nível superior;
II – Divisões Técnicas: São divisões técnicas que compõem a SINFO,
as quais deverão ser compostas por servidores do quadro de cargos
de provimento efetivo do Tribunal ou comissionados, com formação
em nível superior, para desempenhar as funções de
acompanhamento e gerenciamento dos trabalhos sob sua
responsabilidade:
a) Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação;
b) Divisão de Projetos de Tecnologia da Informação; e
c) Divisão de Administração de Banco de Dados.
III – Áreas de Desenvolvimento: estrutura funcional composta por
servidores do quadro de cargos permanentes ou comissionados de
nível superior do Tribunal, que suportem as demandas inerentes às
Divisões Técnicas;
IV – Apoio Administrativo: prestado por servidores com formação
profissional de nível superior ou médio, objetivando o desempenho de
atividades administrativas ligadas àquela área.
§ 1º As atribuições das estruturas previstas neste artigo serão
regulamentadas por ato próprio do Tribunal.

A Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação da SINFO
possui as seguintes competências183:
§ 2º Compete as divisões técnicas da Superintendência de
Informática:
I – Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação:
a) dar suporte técnico à infraestrutura de hardware e software; b) prestar suporte aos usuários internos e externos;
c) disponibilizar e controlar o acesso de usuários internos e externos
aos sistemas, rede, bases de dados e internet;
d) gerenciar servidores e infraestrutura de rede;
e) solicitar, juntamente com a Superintendência de Informática, a
aquisição e/ou contratação de bens e serviços de informática;
f)criar e manter uma política de segurança da informação;

182 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
183 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
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g) criar e manter uma política que gerencie cópia de segurança de
arquivos e base de dados dos servidores (computadores centrais);
h) manter a página do Tribunal na rede mundial de computadores;
i) assessorar tecnicamente e munir de informações seu superior
imediato, a administração superior e demais unidades da Instituição
sobre assuntos relacionados a sua competência;
j) desempenhar outras atividades correlatas a sua área que lhe forem
delegadas por chefia imediata ou institucional.

A Divisão de Projetos de Tecnologia da Informação da SINFO
possui as seguintes competências:
II – Divisão de Projetos de Tecnologia da Informação:
a) analisar, desenvolver e manter os sistemas de informação do
Tribunal;
b) dirigir e coordenar o processo de aquisição de soluções
tecnológicas, em atendimento às diretrizes institucionais definidas
pela DPIS;
c) acompanhar e controlar a satisfação dos usuários dos serviços
oferecidos pela Tecnologia da Informação, quanto às soluções
promovidas por sua área de atuação;
d) estudar, avaliar, propor e implantar inovações tecnológicas dentro
da Instituição que vise melhorar o atendimento das demandas
presentes e futuras e/ou a redução dos custos operacionais;
e) planejar, gerenciar, controlar e supervisionar as atividades de
aquisição, desenvolvimento, e homologação de sistemas de
informação da Instituição, em consonância com os planos e diretrizes
estratégicos estabelecidos;
f) projetar, analisar, coordenar o desenvolvimento e otimizar sistemas
para automatização de processos da Instituição;
g) gerenciar o portfólio dos sistemas da Instituição, avaliando o seu
desempenho e implantando medidas corretivas quando necessárias;
h) participar da definição de diretrizes objetivando a formação, o
desenvolvimento e a capacitação profissional do corpo técnico e dos
demais recursos existentes no âmbito da Divisão;
i) assessorar tecnicamente e munir de informações seu superior
imediato, a administração superior e demais unidades da Instituição
sobre assuntos relacionados a sua competência;
j) desempenhar outras atividades correlatas a sua área que lhe forem
delegadas por chefia imediata ou institucional.
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A Divisão de Administração de Banco de Dados da SINFO possui
as seguintes competências184:
III – à Divisão de Administração de Banco de Dados:
a) gerenciar o monitoramento do desempenho de bancos de dados, a
administração de suas configurações e a manutenção de sua
disponibilidade;
b) modelar, criar e administrar banco de dados relacional;
c) formatar e gerenciar softwares especializados para cruzamento,
busca e análise de dados estratégicos, táticos ou operacionais, além
de ferramentas para captação e análise de evidências digitais;
d) desenvolver e operar técnicas de investigação eletrônicas
(ferramentas de inteligência) empregadas no exercício do controle
externo da administração pública, em estrita observância à legislação
nacional para a produção de provas;
e) preparar e converter dados para o sistema de análise e
informações disponíveis (processos, depoimentos e extratos
telefônicos e bancários) em meio físico ou digital;
f) executar atividades de integração de bases de dados, utilizar
softwares e sistemas de integração, armazenamento e recuperação
de informações;
g) assessorar tecnicamente e munir de informações, seu superior
imediato, a administração superior e demais unidades da Instituição
sobre assuntos relacionados a sua competência;
h) desempenhar outras atividades correlatas a sua área que lhe
forem delegadas por chefia imediata ou institucional.

A Superintendência de Informática provê sistemas de tecnologia
da informação para todo o Tribunal com a finalidade de viabilizar e otimizar o
desempenho das Ações de Controle Externo, Serviços à Sociedade, Ações de
Capacitação e Ações Administrativas Internas do TCMGO.
Nesse sentido, as secretarias de controle externo podem utilizar
determinados dados pessoais que são recebidos pelos jurisdicionados e
gerenciados pelas estruturas regimentais da SINFO, tais como:
Sistema Portal dos Jurisdicionados185:

184 TCMGO. Resolução Administrativa nº 073/2009. Regimento Interno TCMGO.
Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-compiladoBiblioteca-At%C3%A9-RA-082-19.pdf>.Acesso em: 27 out. 2021.
185
TCMGO.
Portal
dos
Jurisdicionados
TCMGO.
Disponível
em:<https://tcm.go.gov.br/portaljurisdicionados/login.jsf>. Acesso em: 5. Out. 2021
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 Dados da Autoridade: Nome, CPF, Data de Nascimento,
Identidade, Endereço, Telefone, E-mail, Cargo, Data
Entrada no Cargo, Data de Cadastro;
 Dados do Representante Legal: Nome, CPF, Identidade,
Endereço, Telefone, E-mail, Cargo.

Sistema de Controle de Contas Municipais - SICOM186:
 Dados do Gestor: Nome, CPF, Cargo, Data de Entrada e
Saída no Cargo; Endereço, Telefone, E-mail, Escolaridade;
 Dados do Ordenador de Despesas: Nome, CPF, Cargo,
Data de Entrada e Saída no Cargo; Endereço, Telefone, Email, Escolaridade;
 Dados do Contador Responsável: Nome, CPF, Número
do CRC do Contador, Estado do registro do CRC, Situação
do contador (Provimento Efetivo em Cargo de Contador;
Provimento em Cargo em Comissão; Terceirização Pessoa
Física; Terceirização Pessoa Jurídica), CNPJ da empresa
de Assessoria Contábil, Razão Social da empresa de
Assessoria

Contábil,

Endereço,

Telefone,

E-mail,

Escolaridade;
 Dados do Controlador Interno: Nome, CPF, Cargo, Data
de Entrada e Saída no Cargo; Endereço , Telefone, E-mail,
Escolaridade;
 Dados do Responsável pelo Setor Jurídico: Nome, CPF,
Data de Entrada e Saída na função; situação de investidura
(Provimento Efetivo em Cargo de Advogado; Provimento
em Cargo em Comissão; Terceirização Pessoa Física;
Terceirização Pessoa Jurídica), Número do OAB, Estado
186

TCMGO. Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM. Uso interno.
40

do registro OAB, CNPJ da empresa do responsável do
setor Jurídico, Razão Social da empresa, Endereço,
Telefone, E-mail;
 Dados do Sistema de Informática Utilizado: CPF ou
CNPJ do proprietário do sistema, Nome ou Razão Social
do proprietário do sistema, Endereço, Telefone e E-mail do
proprietário

do

sistema,

Nome,

CPF

e

E-mail

do

Responsável Técnico do sistema;
 Dados de Concursos Públicos: Nome do candidato,
Portador de Necessidade Especial, CPF do candidato,
Número de classificação, Número do edital, Ano do edital,
 Dados do Servidor/Pensionista: Número do CPF do
Servidor ou Pensionista, Nome do Servidor ou Pensionista,
Sexo do Servidor ou Pensionista, Data de nascimento,
Nome do Pai, Nome da Mãe, Número da carteira de
identidade, Número do título de eleitor, Número da C.N.H,
Categoria da C.N.H, Registro profissional, Nº PIS/PASEP,
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
Escolaridade, Valor da parcela remuneratória, Número do
CPF do Servidor falecido, Data do Óbito do Servidor, Data
de Inicio da Pensão, Manifestação do sistema de controle
interno.

Sistema Passaporte187:


Identificação dos responsáveis: I – Chefe de

Poder;

II

–

Gestor

de

unidades

gestoras

e/ou

orçamentárias; III – Chefe do controle interno; III – Chefe
de finanças e/ou tesouraria; IV – Chefe de almoxarifado; V
187
TCMGO.
Sistemas
Passaporte.
https://www.tcmgo.tc.br/passaporte/>. Acesso em: 5. Out. 2021

Disponível

em:<
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– Chefe de patrimônio; VI – Presidente da comissão de
licitação; VII – Chefe de recursos humanos/folha de
pagamento; VIII – Chefe do setor/departamento/divisão de
obras e engenharia; IX – Chefe da assessoria contábil; X
– Chefe da assessoria jurídica.
 Informações obtidas de cada responsável: I –
Nome completo, por extenso, e número do
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda

(CPF/MF)

do

responsável;

II

–

Identificação das áreas de responsabilidade e dos
cargos ou funções exercidas; III – Indicação dos
períodos de gestão, por cargo ou função; IV –
Identificação dos atos formais de nomeação,
designação ou exoneração, incluindo a data de
publicação no Diário Oficial pertinente, ou em
documento

de

divulgação

equivalente;

V

–

Endereço residencial completo; VI – Endereço de
correio eletrônico (e-mail); VII – Telefone.
 Dados do Cadastro do Servidor: Número do CPF,
número do Título de Eleitor, número do PIS PASEP ou NIT
ou NIS, Nível Escolar do Servidor, Cor ou Raça de acordo
com o informado na RAIS, Local de Nascimento, ID do
documento de imagem Foto 3x4, número da Carteira de
Trabalho, número da série da CTPS.
Já a Superintendência de Administração Geral e suas divisões
internas podem utilizar dados pessoais que são recebidos de servidores,
autoridades,

aposentados,

pensionistas,

estagiários,

colaboradores

terceirizados e o público em geral.
Quando esses dados pessoais são recebidos por meio eletrônico,
eles são gerenciados pela SINFO e ficam dispersos nos vários sistemas de
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informações em uso no Tribunal, que podem utilizar informações de caráter
pessoal:
 Sistemas

de

Gestão

de

Pessoal:

armazenam

informações de identificação de servidores, autoridades,
pensionistas,

aposentados,

bem

como

documentos,

endereços, telefones, dados ligados à saúde do servidor,
dados de contato e e-mail, bem como informações
financeiras quando envolve algum tipo de relação entre a
pessoa natural e o TCMGO;
 Sistemas de Controle de Acessos: mantêm dados acerca
de biometria

para registro do ponto de servidores,

aposentados, estagiários e terceirizados, e também acerca
do registro de acesso às dependências do TCMGO por
essas pessoas e também o público externo que visita o
Tribunal;
 Sistemas de Gestão de Contratos: mantém dados
pessoais de identificação dos colaboradores terceirizados
que estejam vinculados a pessoas jurídicas prestadoras de
serviços que tenham firmado contratos junto ao TCMGO.
O

Portal

do

Servidor188,

por

exemplo,

possui

diversas

funcionalidades que podem possuir informações de caráter pessoal, inclusive
de menores de idade e dados sensíveis.
Como procedimento padrão, o acesso ao Portal do Servidor é
permitido somente ao titular (servidor, pensionista etc.) mediante login e senha
previamente cadastrada, bem como para os servidores que possuem
autorização específica de acesso no âmbito da SAD e da SINFO. Dentre as

188

TCMGO.
Portal
do
Servidor.
Disponível
https://www.tcmgo.tc.br/portaldoservidor/servidor/logins?r=%2Fportaldoservidor%2Fservidor>,
em> 5 out. 2021.

em:<
Acesso
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informações do portal que podem ser consideradas de caráter pessoal,
destacam-se as seguintes:
 Contracheque e Ficha Financeira:
Vínculo,

Nome,

Matrícula,

CPF, Lotação, Data Admissão, Número de

Dependentes Imposto de Renda, Situação Funcional,
Adicional de Tempo de Serviço, Matrícula IPASGO, Cargo,
Cargo em Comissão/Função, Dados Bancários (Banco,
Agência, Conta), PIS/PASEP, Remuneração, Empréstimo
Consignado, etc.;
 Comprovante de Rendimento IRRF: Fonte Pagadora
Pessoa

Jurídica

(Nome

e

CNPJ),

Pessoa

Física

Beneficiária dos Rendimentos (Nome, CPF, Natureza do
Rendimento),

Rendimentos

Tributáveis,

Deduções

e

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, . Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis, Rendimentos sujeitos à
Tributação

Exclusiva,

Rendimentos

Recebidos

Acumuladamente, Informações Complementares (Auxílo
Creche etc.);
 Emissão de Declarações (Declaração de Vínculo e
Declaração com Remuneração): Nome, Identidade, CPF,
Matrícula, Situação Funcional, Tipo de Vínculo, Cargo,
Data de Posse, Lotação, Remuneração bruta mensal;
 Avaliação de Desempenho: Nome, Cargo, Função,
Lotação, Foto 3x4,
Avaliação
atitudinal,

de

Situação Funcional, Formulários de

Desempenho

funcional,

(Informações

relacional,

de

distintiva

caráter
e

de

desempenho), Avaliações feitas pelo próprio servidor,
Avaliações feitas pela chefia, Recursos, Notas;
 Quem é quem?: Nome, Lotação, E-mail Institucional,
Cargo, Telefone, Especialidade, Horário de Trabalho, Data
Aniversário, Tipo de Vínculo, Cargo ou Função, Foto 3x4;
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 Frequência: Nome Servidor, Foto 3x4, Data de Entrada e
Saída, Horário de Entrada e Saída, Faltas, Justificativas,
Abonos pela Chefia, Espelho de Ponto, Carga Horária;


Gestão de Férias: Nome Servidor, Foto 3x4, Exercício,
Dias de Férias, Dias de Férias Usufruídas, Agendadas ou
em Aberto;

 Crachá e Carteira Funcional: Nome, Foto 3x4, Matrícula,
Data de Nascimento, CPF, Sexo, Estado Civil, Nome da
Mãe, Órgão de Origem, Data de Admissão, Cargo, Função,
Lotação;
 Pesquisas. Opinião de servidores sobre diversos temas:
PESQUISAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, Pesquisa Mapeamento de Competências - Eixo: Tecnologia da
Informação , Pesquisa - Movimentação de Servidores
2020, Pesquisa de opinião sobre a Ginástica Laboral,
Pesquisa de Satisfação com a Agência (PAB) do Itaú no
TCMGO, Pesquisa sobre Home Office – SERVIDORES,
Pesquisa sobre Home Office – Gestores, Pesquisa Gestão
de Riscos TCM, Pesquisa de Opinião - Equipe SAP,
Pesquisa de opinião sobre o Módulo de Gestão de
Plantonistas, Enquete - Instalação de Porta Detectora de
Metais;
 Empréstimo

Consignado

e

Margem

Consignada:

Instituições Conveniadas (Nome, Endereço, Locais e
Horários de Atendimento), Relação de Empréstimos
Consignados

(Banco,

Prazos,

Parcelas),

Margem

Consignada Total, Utilizada e Disponível do Servidor;
 Vida

Funcional:

Documentos

digitalizados

com

informações pessoais dos servidores em geral, tais como,
dossiê digital, histórico na carreira, substituições, licenças e
afastamentos,

férias,

plantões,

licenças

prêmios,
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gratificações, tempo de serviço, detalhados a seguir com
suas principais informações:
 Dados

Pessoais:

Cadastro,

Currículo,

Recadastramento, Foto 3x4, Identidade, CNH,
Comprovante de Endereço, Título de Eleitor,
Carteira de Identidade Funcional, Certidão de
Nascimento
Casamento,

dos

dependentes,

Certificados

Certidão

de

de

Escolaridade,

Diplomas de Graduação, Pós Graduação etc.;
 Dados

Funcionais:

Documentos

para

Posse,

Estabilidades, Estágio Probatório, Exoneração,
Frequência,

Horário,

Lotação,

Nomeação.

Contratação, Registro no TCE, Termo de Posse;
 Progressão e Promoção Funcional: Resoluções,
Despachos,

Apostilamentos,

Análise

de

Certificados;
 Férias e Plantões: Portarias, Exercício, Datas de
Início e Fim, Dias Usufruídos e Pagos;
 Gratificações: Adicional de Qualificação, Função de
Confiança, Gratificação por Adicional de Tempo de
Serviço, Gratificação por Tempo Integral etc.;
 Consignação em Folha: Empréstimos, Contratos,
Liquidação e Antecipação de Contratos;
 Averbação de Tempo de Serviço;
 Licenças e Afastamentos: Licença Luto, Licença
Paternidade, Licença Prêmio, Licença para Tratar
de

Interesses

Particulares,

Licenças

para

Tratamento de Doenças de Pessoas na Família,
Licenças Médicas, Licença Médicas Covid 19, etc.;
 Participação em Comissões;
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 Diárias:

Requerimentos,

Portarias,

Relatórios,

Nome, Data da Viagem, Origem, Destino, Período,
Motivos da Viagem, etc.;
 Dados Bancários: Cópia de Extrato Bancário,
Banco, Agência, Conta;
 Histórico na Carreira: Data Início e Fim da
Classe/Padrão, Progressões e Promoções;
 Substituições:

Substituição

de

Cargo

Comissionado;
 Licença Prêmio e Gratificação Adicional por
Tempo de Serviço: Quinquênios Concedidos, Atos
administrativos, Faltas, Interrupções, Suspensões
etc.;
 Tempo de Serviço: Tempo de Serviço no TCMGO,
Tempo de Serviço Averbado, Período, Quantidade
de Dias, Total de Tempo de Serviço.

3. INFORMAÇÕES

ADICIONAIS

E

ESCLARESCIMENTOS SOBRE AS HIPÓTESES
DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO
TCMGO
O Regime Jurídico de Tratamento de Dados Pessoais no âmbito
do TCMGO pode ser de Direito Público ou predominantemente de Direito
Privado, a depender da hipótese de tratamento de dados em cada situação
concreta.
Não é possível prever todas as situações, todavia, é possível
afirmar que as ações de controle externo são executadas sempre sob o regime
jurídico de direito público, pois visam o interesse público e estão amparadas
pela Constituição Federal. Já as demais hipóteses de tratamento de dados
podem, excepcionalmente, ser executadas sob a predominância do regime
jurídico de direito privado.
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Nas relações jurídicas de direito público, o TCMGO estará
cumprindo uma obrigação constitucional, legal, regimental ou executando
uma política pública, de forma que não é necessário obter o termo de
consentimento do titular, tendo em vista a supremacia do interesse público
sobre o interesse particular.
Já nas relações jurídicas de direito privado, o TCMGO deverá
obter termo de consentimento do titular, exceto nas hipóteses dispensadas
taxativamente na LGPD, tendo em vista o direito do titular de decidir se fornece
ou não seus dados pessoais para a finalidade proposta pelo Tribunal.

3.1

TRATAMENTO

DE

DADOS

PESSOAIS

NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO
3.1.1 Hipóteses
O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO nas relações
jurídicas de direito público pode acontecer nas seguintes hipóteses: ações de
controle externo, serviços à sociedade, ações de capacitação e ações
administrativas internas.

3.1.2 Previsão Legal
O TCMGO ao realizar o tratamento de dados pessoais no
exercício de suas competências constitucionais ou legais, observa o regime
jurídico previsto no artigo 7º, incisos II e III e § 3º, combinado com o artigo 23
da LGPD:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
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;
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§ 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.

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;

Segundo o Instituto Rui Barbosa189, tais disposições aplicam-se
no desempenho de suas atividades administrativas e finalísticas, visto que
toda atuação realizada por parte dos Tribunais Contas é obrigatoriamente
pautada no princípio da legalidade e na persecução do interesse público.

3.1.2.1 Cumprimento de Obrigação Legal
do TCMGO
O tratamento de dados para o cumprimento de obrigação
constitucional e legal é a hipótese que dispensa o consentimento do titular
190.

É a regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público sobre

o particular. Esse é um autorizador que permite que a LGPD não entre em
conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes.
Dentre as normativas que autorizam o tratamento de dados
pessoais no âmbito do TCMGO, pode-se citar as seguintes:

189 IRB. Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD). Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, premissa nº 4, p. 2, 2019.
Disponível em: <https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf>
Acesso em: 27 de outubro 2021.
190

Art. 7º, II, LGPD.
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Lei n° 9.507/1997, que regula o direito de acesso a

informações e disciplina o rito processual do habeas data;


Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que regula

o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal;


Lei n° 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública;


Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Proteção dos Dados –

LGPD;.


Lei n° 13.853/2019, que altera a Lei nº 13.709, de 14 de

agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais
e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá
outras providências;


Lei Estadual nº 13.800/2001, que regula o processo

administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de
Goiás;


Lei Estadual nº 15.958/2007, dispõe sobre a Lei Orgânica do

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá
outras providências;


Lei Estadual nº 13.251/1998, dispõe sobre a estrutura

organizacional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás e dá outras providências;


Lei Estadual nº 16.894/2010, dispõe sobre o Quadro

Permanente e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos
Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás e dá outras providências;


Resolução Administrativa nº 073/2009 do TCMGO, institui o

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás.
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3.1.2.2 Execução de Políticas Públicas
do TCMGO
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 no âmbito
do TCMGO é uma hipótese que dispensa191 o consentimento do titular do
dado.
No caso do TCMGO, a execução das ações de controle externo
são políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento
governamental do Estado de Goiás.
No âmbito da Lei Orçamentária Anual do Estado de Goiás192,
por exemplo, as ações voltadas para “Auxílio e Fiscalização Junto ao Poder
Público Municipal” estão contidas no programa de governo nº 1006
denominado “Controle Externo e Fiscalização dos Municípios”, cujo objetivo é o
atendimento de demandas da sociedade por meio de programas e políticas
públicas conforme o Plano Plurianual.

Figura 1 – Extrato da Lei Orçamentária Anual do Estado de Goiás

191

Art. 7º, III, LGPD.
ESTADO DE GOIÁS. Lei nº 20.754/2020. Lei Orçamentária Anual. Anexos, p. 66.
Diário Oficial do Estado de Goiás, Suplemento, 28 jan. 2020. Disponível em: <
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v1/arquivos/8762>.Acesso em: 29 out. 2021.
192
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3.1.3 Finalidade
O tratamento de dados pessoais no TCMGO é realizado
exclusivamente com a finalidade pública

e para o exercício de suas

competências constitucionais e legais.

3.1.4 Procedimentos e Práticas
3.1.4.1 Consentimento
No âmbito das ações de controle externo, sejam elas realizadas
pelas áreas finalísticas ou administrativas do Tribunal, não é necessário o
consentimento para utilização de dados pessoais de qualquer tipo, tendo em
vista o enquadramento do TCMGO no regime jurídico estabelecido nos incisos
II e III do art. 7º da LGPD, em razão da supremacia do interesse público sobre
o particular e da transparência das contas públicas.
Nessa hipótese de tratamento, todas as unidades técnicas do
Tribunal utilizam informações de caráter pessoal, inclusive de crianças e
adolescentes e/ou dados sensíveis, em alguns casos, necessárias para o
exercício de suas competências constitucionais e legais, para a proteção dos
direitos de crianças e adolescentes, bem como para o exercício da ampla
defesa, do contraditório, e do devido processo legal.
Quase sempre, quando o TCMGO utiliza informação de crianças
e adolescentes, o objetivo é garantir os direitos dos menores de idade como
pensionista, adoção por servidores jurisdicionados, etc. A finalidade desse
controle é atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e outros
pontos exigidos pela Constituição Federal.
Já na prestação de serviços à sociedade, nas ações de
capacitação de jurisdicionados e nas ações administrativas internas a regra é a
não exigência de termo de consentimento, tendo em vista o regime jurídico
estabelecido nos incisos II e III do art. 7º da LGPD. Todavia, pode haver
exceções em alguns casos.
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3.1.4.2 Duração
Como regra, a duração do tratamento de dados nas relações
jurídicas de direito público ocorre por tempo indeterminado, considerando que
o exercício da missão institucional do TCMGO e o cumprimento de suas
atribuições não pode ser interrompido.

3.1.4.3 Procedimentos
Os procedimentos utilizados para o tratamento envolvem
técnicas administrativas, bem como técnicas de auditoria, a exemplo do exame
documental, da extração e cruzamento de dados e da realização de
entrevistas.

3.1.4.4 Compartilhamento de Dados
Segundo o Instituto Rui Barbosa193, devido ao crescente número
de políticas públicas multissetoriais e transversais que envolvem diversos entes
da federação para a sua execução (transferências voluntárias, por exemplo),
mostra-se essencial a utilização do compartilhamento de informações entre
instituições

públicas

de

diferentes

poderes

e

entes

da

federação,

principalmente no âmbito dos Tribunais de Contas.
O uso compartilhado de dados pessoais pelo TCMGO deve
atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas,
respeitados os princípios de proteção de dados pessoais194, sendo que é
vedado transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de
dados a que tenha acesso, exceto nas hipóteses previstas na LGPD195.
De qualquer forma, a LGPD não previu, nesses casos, a
necessidade de prévio consentimento para o tratamento e compartilhamento

193 IRB. Nota Técnica nº 01/2019 IRB. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD). Considerações sobre a aplicação no âmbito dos Tribunais de Contas, premissa n º 7, p. 3.
Disponível em: <https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf>
Acesso em: 27 de outubro 2021.
194 Art. 26, LGPD.
195 Art. 26, §1º, LGPD.
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dos dados pessoais, tendo em vista que isso criaria obstáculo à atuação da
Administração Pública.
No caso, o TCMGO compartilha informações constantes em sua
base de dados principalmente no seu Portal da Transparência 196 e no Portal do
Cidadão197, conforme a seguir:
Portal Transparência do TCMGO
 Acesso à Informação (SIC);
 Concursos e Seleções;
 Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro;
 Diária fixada;
 Diárias;
 Execução Orçamentária;
 Gestão de Pessoas;
 Licitações;
 Contratos e Dispensas;
 Ordem cronológica de pagamentos;
 Receita TCM e FUNER;
 Relatório de Gestão Fiscal;
 Repasse do Tesouro Estadual – Duodécimo;
 Restos a Pagar.
Transparência dos Municípios
 Portal do Cidadão;
 Acompanhe seu Município (Índices);
 Duodécimo;
 Relatório Lei 12.527/2011;
 Subsídio dos agentes políticos;
 Web services TCMGO;
 Consulta contratos de Pessoal.
196
TCMGO. Portal da Transparência do TCMGO. Disponível
https://www.tcmgo.tc.br/site/transparencia/>. Acesso em: 9 nov. 2021.
197
TCMGO.
Portal
do
Cidadão
do
TCMGO.
Disponível
https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html>. Acesso em: 5. Out. 2021

em:

<

em:<

54

Além disso, o TCMGO celebra convênios e outros instrumentos
congêneres para o compartilhamento das informações recebidas pelos
jurisdicionados, por meio de prestação de contas, para diversas instituições
públicas, tais como:
 Ministério Público de Contas – MPCGO;
 Ministério Público Estadual;
 Ministério Público Federal;
 Controladoria do Estado de Goiás;
 Controladoria Geral da União;
 Polícia Civil do Estado de Goiás;
 Polícia Federal;
 Prefeituras Municipais;
 Justiça Eleitoral.

3.1.4.4.1

Dados

Pessoais

Custodiados pelo TCMGO
No tratamento de dados para o Controle Externo, o TCMGO
utiliza diversos sistemas e bases de dados, internos ou externos, custodiados
ou públicos, provenientes de fontes diversas da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal.

Em relação às bases de dados externas contidas nos
sistemas do Tribunal, o TCMGO é custodiante das informações. Os
jurisdicionados, por exemplo, realizam a prestação de contas eletrônica para o
Tribunal com informações de caráter pessoal. Todavia, o Tribunal não pode
alterar esses dados, pois é mero custodiante dessas informações.
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Assim, os Direitos do Titular (a exemplo do acesso aos dados e
a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados) acerca de
dados pessoais que estejam contidos em algumas das bases de dados
custodiadas devem ser exercidos diretamente em relação à organização
pública responsável pelos dados e não junto ao TCMGO.
Dentre as bases de dados custodiadas TCMGO destacam-se as
seguintes:


Dados Pessoais contidos nas Prestações de Contas

Eletrônicas provenientes da Administração Pública Municipal, de
reponsabilidade

dos

Chefes

de

Governo

e

Gestores

(jurisdicionados);


Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ) - Receita Federal do Brasil;


CEP - Código de Endereçamento Postal – Correios.

3.2

TRATAMENTO

NAS

DE

DADOS

RELAÇÕES

PREDOMINANTEMENTE

PESSOAIS
JURÍDICAS

DE

DIREITO

PRIVADO
3.2.1 Hipóteses
O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO nas relações
jurídicas predominantemente de direito privado pode acontecer nas seguintes
hipóteses, a depender de cada caso concreto: serviços à sociedade, ações de
capacitação e ações administrativas internas.

3.2.2 Previsão Legal
Em caráter excepcional, o Tribunal poderá realizar o tratamento
de dados pessoais mediante o consentimento do titular, com base na
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previsão legal contida no art. 7º, I, da LGPD, quando desempenhar atividades
administrativas sob a predominância do regime jurídico de direito privado:
Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

De acordo com o Guia de Boas do Governo Federal198, é natural
imaginar que o tratamento de dados pessoas no setor público sempre se
enquadrará nos incisos II e III do art. 7º da LGPD, mas isso depende das
finalidades e contextos específicos de cada situação concreta, pois não
existe um caso geral que se aplique a todas as situações:
2.1.1 Identificação das hipóteses de tratamento aplicáveis
Como determinar a hipótese legal que autoriza o tratamento de dados
pessoais? Isso depende das finalidades e contextos específicos de
cada situação.
É natural imaginar que, para órgãos e entidades públicas, seriam
sempre aplicáveis as hipóteses 2 e 3 da Tabela 3, quais sejam: “Para
o cumprimento de obrigação legal ou regulatória” e “Para a execução
de políticas públicas”.
No entanto, não existe um caso geral que se adeque a todas as
situações, mesmo considerando tratar-se de órgãos e entidades
públicas. Poderá haver inclusive situações em que mais de uma
hipótese legal seja cabível, se houver múltiplos propósitos para o
tratamento do dado.

3.2.3 Finalidade
O tratamento de dados pessoais no TCMGO é realizado
exclusivamente para o atendimento da finalidade pública e para o exercício
de suas competências constitucionais e legais, mesmo nas relações jurídicas
predominantemente de direito privado.

3.2.4 Procedimentos e Práticas
O TCMGO deverá obter termo de consentimento do titular nas
relações jurídicas predominantemente de direito privado, exceto nas hipóteses
dispensadas taxativamente na LGPD, tendo em vista o direito do titular de
198

COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do
Governo Federal. Versão 2.0, p. 22, 14 ago. 2020. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível
em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_lgpd.pdf>
Acesso em: 14 out. 2021.
57

decidir se fornece ou não seus dados pessoais para a finalidade proposta pelo
Tribunal.
Quando for necessário o consentimento do titular para tratar
seus dados, também será necessária sua autorização específica para
compartilhá-lo, nos termos da LGPD199, ressalvadas as hipóteses expressas
na lei200.
A duração e os procedimentos utilizados para o tratamento de
dados nesses casos podem variar, de acordo com cada situação concreta, e
por isso deverão ser evidenciadas no termo de consentimento que será
submetido ao crivo do titular dos dados antes do respectivo tratamento.
Nas ações de capacitação oferecidas aos jurisdicionados, por
exemplo, são coletados dados pessoais pela Escola de Contas para a
finalidade de certificação dos participantes.
Todavia, considerando que o titular de decidir se participa ou não
do curso oferecido, como procedimento padrão, deve-se solicitar ao
jurisdicionado o aceite expresso do Termo de Consentimento para utilização
de seus dados pessoais, antes dele realizar o cadastro de suas informações.
Exemplificando:
Em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados
só serão coletados, tratados e armazenados, mediante prévio e
expresso consentimento, desde a realização de sua inscrição até o
registro dos certificados de conclusão do curso.
Para cumprir sua missão institucional, a Escola de Contas coleta,
armazena e utiliza dados pessoais de alunos e demais clientes de
seus serviços. A forma pela qual a Escola de Contas coleta e trata
dados pessoais pode ser encontrada no Sistema de Gestão
Educacional
do
TCMGO
–
Sophos
disponível
em:
<https://www.tcmgo.tc.br/escolatcm/>.
A utilização de seus dados pessoais é feita sempre observando a
legislação vigente e tem como objetivo entregar serviço de forma

199 Art. 7º, § 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput
deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá
obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do
consentimento previstas nesta Lei.
200 Art.. 7º, LGPD.
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segura ao cidadão de acordo estritamente com aquilo que é
solicitado.
Os dados também são utilizados para prover experiência
personalizada do usuário quando do acesso a sistemas e para
estatística de uso.
O seu consentimento será obtido de forma específica para a
finalidade de envio da confirmação de inscrição, link do evento e
posterior envio de certificado, evidenciando o compromisso de
transparência e boa-fé do TCMGO.
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e
mediante requisição para confirmação da existência de tratamento,
acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados, entre outros direitos previstos no art. 18 da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais.
Ao se inscrever e fornecer seus dados pessoais, você está ciente e
consentindo com as disposições desta Política de Privacidade, além
de conhecer seus direitos e como exercê-los.

Além

disso,

como

procedimento

padrão,

deve-se

obter

consentimento específico para o compartilhamento de dados, se for o caso,
nos termos do art. 7, §5º, da LGPD201, conforme exemplo a seguir:
Eu autorizo o compartilhamento de meus dados pessoais de
identificação e contato com a Escola de Contas, os seus parceiros e
os patrocinadores do evento, para recebimento de matérias de
marketing e outros informativos sobre as suas atividades.
Ressalta-se que o TCMGO não compartilha nem autoriza o
compartilhamento de informações para fins ilícitos, abusivos ou
discriminatórios.

4. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DO TITULAR
O site do Tribunal possui mecanismos que asseguram o
exercício dos direitos dos titulares de informações pessoais.
Compete ao Encarregado designado pelo Presidente do Tribunal
analisar e processar, com apoio dos operadores, as petições apresentadas,
respondendo as petições e requisições protocolizadas tempestivamente, nas
hipóteses permitidas da LGPD.
201

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste
artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter
consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do
consentimento previstas nesta Lei.
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4.1

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

PESSOAIS COM O TRIBUNAL
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador
informações a seu respeito a qualquer tempo por meio de requisição, nos
termos do da LGPD:
Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do
controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a
qualquer momento e mediante requisição:
I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta
Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do
titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento
e sobre as consequências da negativa;
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta
Lei.

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais
serão providenciados, mediante requisição do titular:
I - em formato simplificado, imediatamente; ou
II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem
dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a
finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e
industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data
do requerimento do titular.

4.2

COMUNICAÇÃO

DOS

TITULARES

DE

DADOS PESSOAIS COM O TRIBUNAL
As requisições de anonimização, bloqueio ou eliminação de
dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com a Legislação em vigor devem ser encaminhadas ao TCMGO de forma
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fundamentada e serão atendidas desde que não acarretem descumprimento
de obrigação constitucional, legal ou causem prejuízos ou atraso injustificado
ao exercício constitucional do controle externo pelo TCMGO.
As requisições serão enviadas por meio de formulários
específicos disponibilizados no Sistema de Informação ao Cidadão202 do site
do Tribunal, mediante Cadastro de identificação do requisitante por meio de
certificação digital ou outros meios que assegurem a identidade do
Requisitante.
É vedado a realização de requisições anônimas de tratamento de
dados, mesmo porque somente o titular dos dados poderá exercer os direitos
previstos no art. 18 da LGPD.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Foram evidenciadas de forma detalhada as Hipóteses de
Tratamento de Dados Pessoais em que o TCMGO, no exercício de suas
competências constitucionais e legais realiza 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.
Espera-se, portanto, estabelecer uma relação de confiança com o
titular das informações, por meio da publicação destas informações, que
podem permitir o exercício dos seus direitos previstos na Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais.
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