
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA – TCMGO Nº 00028/2022 

 

 

Aprova o Relatório de 

Impacto à Proteção de Dados Pessoais, o 

Programa de Governança em Privacidade 

do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás (TCMGO) e dá outras 

providências. 

 

 O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

(TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as que lhe 

conferem o art. 80 da Constituição Estadual, o art. 3º da Lei Estadual nº 15.958, de 18 

de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCMGO) e a alínea “b” do inciso II do art. 247 do 

Regimento Interno do TCMGO,  

 CONSIDERANDO o disposto na Emenda Constitucional nº 115, de 10 

de fevereiro de 2022, que alterou a Constituição Federal, incluindo a proteção de 

dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e fixando a competência 

privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais; 

 CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); 

 CONSIDERANDO o conteúdo da Nota Técnica nº 01/2019 do Instituto 

Rui Barbosa (IRB), que apresenta premissas e diretrizes sobre a aplicação da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito dos Tribunais de Contas; 

 CONSIDERANDO a Resolução Administrativa - RA nº 00184/2021, que 

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; 



 

 CONSIDERANDO o Parecer JUR nº 684/2022, da Assessoria Jurídica 

da Presidência do TCMGO; e 

 CONSIDERANDO a documentação integrante dos autos de nº 

04631/2022, 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º  Aprovar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais (RIPDP) e o Programa de Governança em Privacidade do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), contidos, respectivamente, nos 

Apêndices A e B desta Resolução Administrativa. 

 Art. 2º  Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

determine ao TCMGO a elaboração de novo RIPDP, essa elaboração competirá ao 

Presidente que o submeterá à apreciação do Tribunal Pleno, visando à prestação de 

contas àquela Autoridade Nacional. 

 Parágrafo único. O relatório contido no Apêndice A desta 

Resolução administrativa poderá ser utilizado como referência para elaboração de 

novo RIPDP, o qual deverá conter: 

 I – informações atualizadas sobre os processos de tratamento de 

dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais; 

 II – medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos 

contra incidentes de segurança. 

 Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP) 

no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) é um documento 

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. 

Ele visa atender aos princípios de prevenção e de segurança 

estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como para 

avaliar se os programas, sistemas de informação ou processos existentes geram 

impactos à proteção dos dados pessoais. 

Tal exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos: 

 Introdução: visão geral do trabalho; 

 Metodologia: descreve o processo utilizado para elaboração do 

relatório; 

 Objetivo do Relatório: estabelece a finalidade do relatório;   

 Identificação dos Agentes de Tratamento e do Encarregado: 

evidencia o controlador, o operador e o encarregado de dados 

pessoais; 

 Necessidade de Elaborar o Relatório: apresenta os motivos e 

as justificativas para a realização do relatório; 

 Descrição do Tratamento de Dados: informa a natureza, o 

escopo, o contexto e a finalidade do tratamento de dados 

pessoais no TCMGO; 

 Partes Interessadas: descreve as partes interessadas 

consultadas durante a realização do trabalho; 

 Necessidade e Proporcionalidade: Descreve a fundamentação 

legal para tratamento dos dados, a qualidade e minimização dos 



 

 

dados, as medidas de segurança, comunicação com os titulares 

e transferências internacionais de dados; 

 Identificação e Avaliação de Riscos: descreve a metodologia 

de identificação e avaliação de riscos e evidencia os riscos 

identificados; 

 Medidas para Tratar os Riscos: detalha as medidas para tratar 

os riscos identificados; e 

 Aprovação do Relatório. 

Este documento foi elaborado com base nas Diretrizes de Boas Práticas 

e de Governança para o Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO, nas Políticas de 

Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do 

TCMGO, nas Diretrizes do Instituto Rui Barbosa, no Guia Orientativo para o 

Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, no Guia de Boas Práticas para Implementação da LGPD da 

Administração Pública Federal, no Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD do Governo Federal, no Manual de Gestão de Riscos do 

Tribunal de Contas da União e nas Resoluções Administrativas do TCMGO que se 

relacionam com o tema. 

  



 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei Nacional nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD)1, foi promulgada com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da 

personalidade de cada indivíduo.  

Logo após sua entrada em vigor, o Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás (TCMGO) publicou a Resolução Administrativa - RA nº 

00184/20212, de 16 de dezembro de 2021, que aprova as diretrizes de boas práticas 

e de governança para o tratamento de dados pessoais no Tribunal e dá outras 

providências. 

Considerando a relevância do tema, foi promulgada, em 10 de fevereiro 

de 2022, a Emenda Constitucional nº 115/20223, que alterou a Constituição Federal 

de 1988 para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias 

fundamentais. 

De acordo com o art. 38 da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção 

De Dados (ANPD) poderá determinar ao TCMGO que elabore relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais.  

Antes mesmo de eventual obrigação e com o objetivo de estabelecer um 

processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade, o TCMGO 

resolveu elaborar o primeiro Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

– RIPDP4.  

O   RIPDP   é   um   documento   do   controlador,   que   contém  a  

descrição     dos     processos     de     tratamento     de     dados   pessoais   que   

podem  gerar    riscos     às     liberdades     civis     e     aos     direitos      fundamentais,

                                            
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: 9 mar. 2022. 
2 TCMGO. Resolução Administrativa nº 184/2021. 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. Disponível em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/12/RA-184-21.pdf>. Acesso 

em: 8 mar. 2022.  
3  BRASIL. Emenda Constitucional nº 115/2022. Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de 

dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para 
legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm>. Acesso em: 9 mar. 2022. 
4 Art. 5º, XVII, da LGPD 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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 bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Além disso, 

ele aborda:  

 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. 

Segundo o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União 

(TCU)5, a gestão de riscos aumenta a capacidade da organização em lidar com 

eventos inesperados e favorece o uso eficiente, eficaz e efetivo dos recursos 

disponíveis: 

A gestão de riscos está intimamente associada ao princípio constitucional da 
eficiência, pois sua implementação só faz sentido quando proporciona 
ganhos em termos de entrega de resultados e alcance dos objetivos 
institucionais.  

Isso a torna uma grande aliada do gestor no desafio de garantir a qualidade 
dos serviços prestados ao cidadão, porque permite a tomada de decisões de 
forma racional, contribui para aumentar a capacidade da organização em lidar 
com eventos inesperados, que podem afetar negativamente os objetivos, 
estimula a transparência, favorece o uso eficiente, eficaz e efetivo dos 
recursos, bem como fortalece a imagem da instituição. 

Nesse sentido, o RIPDP permite identificar os riscos associados ao 

tratamento dos dados pessoais coletados, estabelecer medidas de prevenção e 

controle desses riscos, visando aumentar a segurança das informações 

armazenadas e que serão processadas pelos operadores de dados.  

Por fim, a partir da identificação, avaliação e tratamento dos riscos 

identificados no RIPDP foi possível implementar o Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO6 contido no Apêndice “B” desta 

Resolução Administrativa, conforme recomendação prevista no art. 50, § 2º, I, da 

Lei Nacional n° 13.709 de 2018. 

                                            
5 TCU. Manual de Gestão de Riscos, 2ª Edição. Portal do TCU, 2020, p. 5. Disponível 

em:<https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/>. 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
6 Art. 50, § 2º, I, d, da LGPD 
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2. METODOLOGIA 

O presente relatório foi elaborado seguindo a metodologia constante no 

item 2.5 do Guia de Boas Práticas da Administração Pública Federal, para 

Implementação da LGPD7, que descreve o processo de elaboração do RIPDP, 

contemplando a abordagem dos seguintes temas:  

2.5 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;  

2.5.1 O que é o Relatório de impacto à proteção de dados pessoais;  

2.5.2 Como Elaborar;  

2.5.2.1 Identificar os Agentes de Tratamento e o Encarregado;  

2.5.2.2 Identificar a necessidade de elaborar o Relatório;  

2.5.2.3 Descrever o tratamento; 

2.5.2.3.1 Natureza do tratamento;  

2.5.2.3.2 Escopo do tratamento;  

2.5.2.3.3 Contexto do tratamento;  

2.5.2.3.4 Finalidade do tratamento; 

2.5.2.4 Identificar partes interessadas consultadas;  

2.5.2.5 Descrever necessidade e proporcionalidade;  

2.5.2.6 Identificar e avaliar os riscos;  

2.5.2.7 Identificar medidas para tratar os riscos;  

2.5.2.8 Aprovar o Relatório;  

2.5.2.9 Manter Revisão. 

Em caráter complementar, foram seguidos os parâmetros contidos no 

Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD do Governo 

Federal8, no Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU9 e no 

Guia Orientativo para o Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público10 

elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANDP. 

                                            
7 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: 8 mar. 2022. 
8 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: 8 mar. 2022. 
9 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Boas Práticas em Segurança da Informação.  4ª Edição, 2012. Publicado 

no site do TCU. Disponível em: < 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
10 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em: 

< https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > Acesso 
em: 8 mar. 2022. 
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3. OBJETIVO DO RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS 

O objetivo do RIPDP do TCMGO é atender aos princípios da 

prevenção e da segurança estabelecidos na LGPD, bem como avaliar se os 

programas, sistemas de informação ou processos existentes geram impactos à 

proteção dos dados pessoais. 

Para isso, o relatório descreve os processos de tratamento de dados 

pessoais que podem gerar riscos aos direitos dos titulares de dados, bem como as 

medidas de segurança técnicas ou administrativas e os mecanismos de prevenção e 

mitigação de riscos. 

Nesta primeira versão, os processos foram considerados - em sentido 

amplo - com a finalidade de se obter uma visão macro dos riscos envolvidos no 

tratamento de dados pessoais. Por conseguinte, corresponderam às hipóteses de 

tratamento de dados pessoais do TCMGO, quais sejam: ações de controle externo, 

serviços à sociedade, ações de capacitação e ações administrativas internas. 

Nesse sentido, poderão ser elaborados, oportunamente,  relatórios de 

impacto específicos para os processos contidos em cada hipótese de tratamento. Por 

exemplo, nas ações administrativas internas, poderá ser elaborado um relatório para 

a gestão de recursos humanos, outro relatório para os processos de aquisições, 

licitações e contratos, etc.  

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO 

Em cumprimento ao princípio da transparência11, a identificação dos 

agentes de tratamento e do encarregado está disponível no Portal12 da LGPD, no site 

                                            
11 Art. 6º, VI, LGPD. 
12 TCMGO. Portal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: < 
https://www.tcmgo.tc.br/site/ Acesso em: 30 mar. 2022. 
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do Tribunal, com base nas informações contidas na Resolução Administrativa nº 

184/202113. 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR  

4.1.1. O ESTADO DE GOIÁS  

Segundo o art. 5º, inc. VI, da LGPD, o controlador é pessoa natural ou 

jurídica, de direito público ou privado, a quem competem às decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais. 

Como o controlador é "pessoa natural ou jurídica" e o TCMGO não 

possui personalidade jurídica, pois pertence à pessoa jurídica de direito público interno 

“Estado de Goiás”, não atua como controlador em sentido estrito. Assim, o 

controlador é o próprio Estado de Goiás. 

4.1.2. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

Embora o TCMGO não possa ser formalmente enquadrado como 

controlador, notadamente pela ausência de personalidade jurídica, o Tribunal 

assume  algumas atribuições de controlador no exercício de suas competências 

constitucionais e legais.  

Entre essas atribuições estão o dever de indicar o encarregado pelo 

tratamento de dados pessoais e o atendimento aos direitos do titular. O presidente 

exerce essas atribuições em nome do Tribunal, com base na competência 

recebida pelo Pleno, conforme expresso no art. 1º da RA nº 184/2021: 

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. 

                                            
13 TCMGO. Resolução Administrativa nº 184/2021. 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. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/12/RA-184-

21.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
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Os dados necessários para a identificação e o contato com o 

Controlador no âmbito do TCMGO estão disponíveis no Portal da LGPD, no site do 

Tribunal.   

4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS OPERADORES  

Os operadores são pessoas naturais e jurídicas contratadas pelo 

TCMGO, pelos meios legais, para, durante a execução contratual, tratarem dados 

pessoais em nome do Estado de Goiás, no exercício de competências administrativas 

do Tribunal.  

Os servidores (pessoa física) do TCMGO, de um modo geral, não são 

considerados operadores (em sentido estrito), pois possuem relação de subordinação 

e seus atos expressam a atuação do órgão, conforme orientações da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 

Ressalta-se que, mesmo que os servidores não sejam considerados 

operadores com base na LGPD, conforme entendimento da ANPD, isso não impede 

que eles sejam responsabilizados administrativamente por atos de gestão ilegais ou 

ilegítimos que causarem incidentes de segurança no tratamento de dados pessoais, 

sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas civil e penal. 

Nesse sentido, é de suma importância identificar quais são os servidores 

que podem ser considerados operadores de dados pessoais - em sentido amplo -, 

quando realizam o tratamento de dados em nome do TCMGO. Em regra, isso ocorre 

quando os servidores ocupam cargos ou funções que realizam o tratamento de 

dados pessoais no desempenho de suas atribuições.  

De maneira geral, as unidades técnicas e administrativas do Tribunal 

utilizam informações de caráter pessoal, inclusive dados pessoais 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. 

Assim, os Superintendentes, Secretários, Chefes e demais responsáveis 

pelas seguintes estruturas regimentais do TCMGO podem ser considerados 

operadores de dados pessoais, nos limites de suas atribuições, conforme cada caso 

concreto: 
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 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 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; e 

 Gabinetes: dos Conselheiros e dos Conselheiros-Substitutos.   

 

4.3. IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO  

Considerando suas competências regimentais e o estabelecido no art. 1º 

da RA nº 184/2021, o Presidente do Tribunal designou formalmente o Encarregado 

de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do TCMGO por meio da Portaria nº 

204/2022, publicada no Diário Oficial de Contas em 5 de abril de 2022. 
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Os dados necessários para a identificação e o contato com o 

Encarregado estão disponíveis no Portal da LGPD, no site do Tribunal.   

 

5. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO 

Segundo a LGPD, as atividades de tratamento de dados pessoais 

deverão observar a boa-fé e os princípios14 da prevenção e segurança: 

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

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. 

Nesse sentido, a elaboração do RIPDP pelo TCMGO é necessária para 

atendimento desses princípios, bem como para avaliar se os programas, sistemas de 

informação ou processos existentes no tribunal geram impactos à proteção dos dados 

pessoais. 

Além disso, a elaboração do RIPDP serve como orientação para a 

elaboração do Programa de Governança em Privacidade contido no art. 50, § 2º, I, 

da LGPD, tendo em vista que, após analisar os riscos e as medidas de segurança 

existentes, é possível estabelecer medidas de segurança mais adequadas e robustas 

contra incidentes de segurança. 

 

6. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS  

6.1. NATUREZA DO TRATAMENTO 

O TCMGO trata os dados pessoais de acordo com as Hipóteses de 

Tratamento de Dados Pessoais contidas no Anexo II da RA nº 184/2021, quais sejam: 

Ações de Controle Externo, Serviços à Sociedade, Ações de Capacitação e Ações 

Administrativas Internas. 

O Regime Jurídico de Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do 

TCMGO pode ser de Direito Público ou predominantemente de Direito Privado, a 

                                            
14 Art. 6º da LGPD. 
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depender da hipótese de tratamento de dados em cada situação concreta, conforme 

detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021. 

Em resumo, 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 sobre crianças e 

adolescentes, o objetivo é garantir os direitos dos menores de idade como 

pensionistas, 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 

e nas ações administrativas internas, a regra é a não exigência 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. 

Nas relações jurídicas predominantemente de direito privado, o 

TCMGO obtém 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, como ocorre, por 

exemplo, nos cursos de capacitação oferecidos pela Escola de Contas aos 

jurisdicionados. 
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De qualquer forma, em todas as hipóteses de tratamento, os operadores 

de dados devem obedecer as Regras15 de Boas práticas e de governança 

estabelecidas no Anexo I da RA nº 184/202116.  

6.1.1. COLETA DE DADOS 

6.1.1.1. Coleta de Dados nas Ações de Controle Externo 

 As Ações de Controle Externo são aquelas realizadas para o 

cumprimento das competências constitucionais e legais do TCMGO, conforme 

detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021. 

Nessas ações, os dados pessoais são coletados17 por meio das 

informações enviadas pelos jurisdicionados nas prestações de contas realizadas em 

meio eletrônico ou por meio físico. 

Os dados coletados são armazenados18 no banco de dados do 

TCMGO.  O acesso19 às informações é feito, em regra, por meio do Sistema de 

Controle de Contas Municipais – SICOM, para os servidores, mediante credenciais de 

acesso.  

Os dados pessoais são utilizados20 para a execução de ações de 

controle externo em processos administrativos, tais como a realização de auditorias, 

inspeções, julgamento das contas de gestão, emissão de parecer prévio das contas 

de governo, análise de denúncias e representações etc. 

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. Dessa forma, os dados armazenados não são eliminados21. Após o 

                                            
15 Item 2 do Anexo I da RA nº 184/2021. 
16 TCMGO. Resolução Administrativa nº 184/2021. 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. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/12/RA-184-

21.pdf>.Acesso em: 7 mar. 2022. 
17 COLETA - recolhimento de dados com finalidade específica; 
18 ARMAZENAMENTO - ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado; 
19 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; 
20 UTILIZAÇÃO - ato ou efeito do aproveitamento dos dados. 
21 ELIMINAÇÃO - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório; 
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trânsito em julgado dos processos, eles são arquivados22 ou devolvidos à origem 

(prefeituras ou câmaras municipais), conforme o caso. 

6.1.1.2. Coleta de Dados nos Serviços à Sociedade 

Os Serviços à Sociedade são aqueles prestados pelo TCMGO com a 

finalidade de entregar informação de forma segura ao cidadão, sempre observando 

a legislação vigente, conforme detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021.   

Os dados podem ser coletados eletronicamente por meio do site do 

Tribunal, com base nos dados cadastrais fornecidos pelos usuários ou por meio de 

processos administrativos em meio físico ou eletrônico. 

Em regra, os dados coletados nos serviços prestados à sociedade não 

são eliminados, por terem natureza pública. Após o término da prestação do serviço 

eles ficam arquivados para fins de controle e estatística.  

Todavia, nas relações jurídicas de direito privado, os dados pessoais 

poderão ser eliminados conforme o prazo definido no termo de consentimento. 

6.1.1.3. Coleta de Dados nas Ações de Capacitação 

As ações de capacitação são realizadas pelo TCMGO com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento em Administração Pública a agentes políticos 

municipais, conforme detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021.   

Em regra, os dados são coletados com base nas informações fornecidas 

pelos usuários, no Sistema de Gestão Educacional do TCMGO (Sophos)23 ou 

mediante processos administrativos em meio físico ou eletrônico. 

 Em regra, os dados coletados nas ações de capacitação não são 

eliminados, mas sim arquivados para fim de controle dos certificados emitidos.  

Todavia, nas relações jurídicas de direito privado, os dados pessoais 

poderão ser eliminados, conforme o prazo definido no termo de consentimento. 

                                            
22 ARQUIVAMENTO - ato ou efeito de manter registrado um dado embora já tenha perdido a validade ou 
esgotado a sua vigência; 
23 TCMGO. Sistema de Gestão Educacional do TCMGO. Disponível em:< https://tcm.go.gov.br/sophos/>. 

Acesso em: 8 mar. 2022. 
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6.1.1.4. Coleta de Dados nas 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, conforme detalhado no Anexo II da 

RA nº 184/2021. 

Em regra, são coletados dados de pessoas naturais que de alguma 

maneira se relacionam com o TCMGO no dia a dia. Tais informações podem ser 

coletadas em meio físico e eletrônico.  

Nas relações jurídicas de direito público, a duração ocorre por prazo 

indeterminado, considerando que o exercício da missão institucional do TCMGO e o 

cumprimento de suas atribuições não pode ser interrompido. Por esse motivo, os 

dados não são eliminados e sim arquivados. 

Nas relações jurídicas predominantemente de direito privado, em que o 

tratamento dos dados exige consentimento prévio do titular, a duração do tratamento 

e a forma de sua eliminação constarão no respectivo termo de consentimento, 

conforme cada caso concreto. Após isso, os dados podem ser eliminados. 

6.1.2. FONTE DE DADOS 

Nas ações de controle externo, os jurisdicionados são a fonte das 

informações, pois são responsáveis por enviar os dados nas prestações de contas em 

meio físico ou eletrônico conforme instruções normativas que disciplinam a forma e os 

procedimentos de envido dos dados.  Além disso, o TCMGO recebe informações 

compartilhadas pelos órgãos públicos que firmam parcerias e convênios visando o 

controle das contas públicas, tais como o TCU, o Ministério Público, entre outros. 

Nas ações de capacitação, a fonte de obtenção dos dados é o próprio 

aluno/participante, que cadastra seus dados em formulários específicos nos sistemas 

de gestão educacional do Tribunal, mediante termo de consentimento. 

Nos serviços prestados à sociedade, que eventualmente exigem 

cadastro de dados pessoais, a fonte de informação é o próprio usuário, que preenche 



 

24 

os formulários disponibilizados no site do Tribunal, com base na Política de 

Privacidade do site.  

Nos processos administrativos internos, as fontes das informações 

coletadas são os servidores, colaboradores e demais pessoais que se relacionam 

direta ou indiretamente com o Tribunal, seja por meio de processos administrativos ou 

sistemas de controle de acesso, por exemplo.  

6.1.3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Nas relações jurídicas de direito público, o TCMGO estará cumprindo 

uma obrigação legal ou executando uma política pública, de forma que não é 

necessário obter o consentimento do titular, tendo em vista a supremacia do interesse 

público sobre o interesse particular, conforme detalhado no Anexo II da RA nº 

184/2021. 

Nesse caso, o TCMGO compartilha informações constantes em sua 

base de dados principalmente no seu Portal da Transparência24 e no Portal do 

Cidadão25.  

Assim, as requisições de anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a 

legislação em vigor serão atendidas, desde que não acarretem descumprimento de 

obrigação constitucional, legal ou causem prejuízos ou atraso injustificado ao 

exercício constitucional do controle externo. 

Além disso, quando um processo de contas não for declarado sigiloso 

pelo relator, nos termos do art. 3º da Resolução Administrativa n° 46/201526, o titular 

não possuirá direito à exclusão dos seus dados pessoais publicados no site do 

Tribunal, pois as informações são necessárias para a identificação dos responsáveis 

(nome, CPF e cargo) nos processos de competência do Tribunal e para dar 

transparência das contas públicas. 

                                            
24 TCMGO. Portal da Transparência do TCMGO. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/transparencia/>. 

Acesso em: 7 mar. 2022. 
25 TCMGO. Portal do Cidadão do TCMGO. Disponível em:< 

https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html>. Acesso em: 7 mar. 2022 
26 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: 28 mar. 2022. 
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Destaca-se que a identificação dos responsáveis é necessária para 

executar as competências constitucionais e legais do TCMGO, com a garantia do 

devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, nos termos da Resolução Administrativa nº 100/201827, que disciplina a 

matriz de responsabilização dos processos de contas de competência do Tribunal. 

Além disso, o TCMGO celebra convênios e outros instrumentos 

congêneres para o compartilhamento das informações obtidas para diversas 

instituições públicas, visando sempre aumentar o controle e a transparência das 

contas 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; e 

 Justiça Eleitoral. 

Já nas relações jurídicas de direito privado, o TCMGO obtém 

consentimento do titular, exceto nas hipóteses dispensadas taxativamente na LGPD, 

tendo em vista o direito deste último de decidir se fornece ou não seus dados pessoais 

para a finalidade proposta pelo Tribunal.  Nesse caso, o TCMGO somente 

compartilha os dados pessoais obtidos mediante termo de consentimento 

específico. 

6.1.4. OPERADORES DE DADOS 

Os operadores são aqueles que realizam o tratamento de dados 

pessoais, tais com a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração; 

                                            
27 TCMGO. Resolução Administrativa nº 100/2018.Disciplina a formalização de processos de competência do 
TCMGO. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/11/RA-100-18-Consolidada-

Biblioteca.pdf>. Acesso em: 10 out. 2021. 
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Os Superintendentes, Secretários, Chefes e demais responsáveis pelas 

estruturas regimentais do TCMGO, que realizam tratamento de dados pessoais, são 

considerados operadores de dados pessoais, nos limites de suas atribuições, 

conforme cada caso concreto. 

6.1.4.1. Operadores de dados nas Ações de Controle Externo 

As Ações de Controle Externo são aquelas realizadas para o 

cumprimento das competências constitucionais e legais do TCMGO, conforme 

detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021. 

Nessas ações, os dados pessoais são coletados28 pela 

Superintendência de Informática (SINFO) por meio das informações enviadas pelos 

jurisdicionados nas prestações de contas realizadas em meio eletrônico.   

As informações também podem ser coletadas pelas secretarias de 

controle externo nos processos físicos durante a execução de procedimentos de 

fiscalização previstos no Regimento Interno, tais como auditorias e inspeções.  

Os dados são coletados de forma eletrônica são armazenados29 e 

distribuídos30 pela Superintendência de Informática. Por conseguinte, as 

Secretarias de Controle Externo e demais unidades técnicas do Tribunal 

utilizam31 e processam32 os dados durantes as etapas dos processos 

administrativos, observando-se, sempre, o devido processo legal. 

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 podem ser 

interrompidos. Dessa forma, os dados armazenados não são eliminados33. Após o 

trânsito em julgado dos processos eles são arquivados34 ou devolvidos à origem 

(prefeituras ou câmaras municipais), conforme o caso. 

                                            
28 COLETA - recolhimento de dados com finalidade específica. 
29 ARMAZENAMENTO - ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado. 
30 DISTRIBUIÇÃO - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido. 
31 UTILIZAÇÃO - ato ou efeito do aproveitamento dos dados. 
32 PROCESSAMENTO - ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para obtenção de um resultado 
determinado. 
33 ELIMINAÇÃO - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório. 
34 ARQUIVAMENTO - ato ou efeito de manter registrado um dado embora já tenha perdido a validade ou 
esgotado a sua vigência. 
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6.1.4.2. Operadores de dados nos Serviços à Sociedade 

Os Serviços à Sociedade são aqueles prestados pelo TCMGO com a 

finalidade de entregar informação de forma segura ao cidadão, sempre observando 

a legislação vigente, conforme detalhado no Anexo II da RA nº 184/2021.   

A Superintendência de Informática coleta, armazena e distribui os 

dados cadastrais fornecidos pelos usuários no site no Tribunal, de acordo com a 

Política de Privacidade informada, tais 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.  

Dependendo do tipo do serviço, as secretarias de controle externo, a 

ouvidoria e demais unidades técnicas do Tribunal utilizam35 e processam36 os 

dados para prestação dos serviços. 

Em regra, os dados coletados nos serviços prestados à sociedade não 

são eliminados por terem natureza pública. Após o término da prestação do serviço 

os dados ficam arquivados para fins de controle e estatística. Todavia, nas relações 

jurídicas de direito privado, os dados pessoais podem eliminados pela SINFO, 

conforme o prazo definido no termo de consentimento. 

6.1.4.3. Operadores de dados nas Ações de Capacitação 

As ações de capacitação são realizadas pela Superintendência de 

Escola de Contas do TCMGO com a finalidade de promover o aperfeiçoamento em 

Administração Pública a agentes políticos municipais, conforme detalhado no Anexo 

da RA nº 184/2021. 

Com a finalidade de cumprir sua obrigação legal e regimental, a 

Superintendência de Informática coleta, armazena e distribui os dados cadastrais 

fornecidos pelos usuários via Sistema de Gestão Educacional do TCMGO (Sophos)37, 

tais como: nome, identidade, CPF, telefone, e-mail, endereço, nível de escolaridade. 

                                            
35 UTILIZAÇÃO - ato ou efeito do aproveitamento dos dados. 
36 PROCESSAMENTO - ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para obtenção de um resultado 
determinado. 
37 TCMGO. Sistema de Gestão Educacional do TCMGO. Disponível em:< https://tcm.go.gov.br/sophos/>. 

Acesso em: 8 mar. 2022 
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Na prática, esses dados são cadastrados pelo próprio aluno, que terá direito ao 

certificado de conclusão do curso, caso obtenha êxito. 

Para exercer suas competências regimentais, a Escola de Contas 

utiliza e processa dados pessoais de alunos e demais clientes de seus serviços. 

Em regra, os dados coletados nas ações de capacitação não são 

eliminados, mas sim arquivados para fins de controle dos certificados emitidos, 

conforme previsto no termo de consentimento. Todavia, os dados pessoais poderão 

ser eliminados pela SINFO nos demais casos, desde que não contrarie nenhuma 

exigência constitucional ou legal.   

6.1.4.4. Operadores de dados nas 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, conforme detalhado no Anexo II da RA 

nº 184/2021.   

Para cumprir sua missão institucional e regimental, a Superintendência 

de Administração Geral (SAD), como órgão principal de administração do Tribunal, 

necessita coletar 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 coletadas em meio físico e eletrônico. Nos 

processos administrativos em meio físico, a SAD coleta, armazena, distribui, utiliza 

e processa as informações pessoais necessárias para o desempenho de suas 

atribuições legais e regimentais. 

Já nos processos eletrônicos, a SINFO coleta, armazena e distribuí os 

dados pessoais para a SAD utilizá-los e processá-los.  

No caso do sistema de gestão da folha de pagamento, por exemplo, 

os dados pessoais são coletados e armazenados por empresa terceirizada, que 

administra o sistema e distribui as informações para que a SAD as utilize e 

processe.  
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Em ambos os casos, a duração do tratamento de dados pode variar 

conforme o caso, tendo em vista que tais sistemas podem ser utilizados nas relações 

jurídicas de direito público e nas relações jurídicas de direito privado. 

No primeiro caso, a duração ocorre por prazo indeterminado, 

considerando que o exercício da missão institucional do TCMGO e o cumprimento de 

suas atribuições não pode ser interrompido. Por esse motivo, os dados não são 

eliminados e sim arquivados. 

No segundo caso, em que o tratamento dos dados exige consentimento 

prévio do titular, a duração do período de tratamento e a forma de sua eliminação 

constarão no respectivo termo de consentimento, conforme cada caso concreto. Após 

isso, os dados podem ser eliminados. 

6.1.5. TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

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 na RA nº 184/2021, 

bem como às normas estabelecidas na LGPD.  

O item 2.7 do Anexo I da RA nº 184/2021 estabelece obrigações para 

os diversos operadores envolvidos no tratamento de dados pessoais no âmbito do 

TCMGO.  

Ao utilizar os sistemas internos do Tribunal, os operadores devem aceitar 

os “Termos de Uso”, bem como tomar conhecimento de sua “Política de Privacidade”, 

com o objetivo de prevenir a ocorrência de incidentes de segurança: 

• Termo de Uso dos Usuários dos Sistemas Internos 

Declaro tratar as informações disponíveis no presente sistema em 

conformidade com o Código de Ética dos Membros e Servidores do TCMGO 

(RA nº 323/2013), com as Regras de Boas Práticas e de Governança de 

Tratamento de Dados Pessoais contidas na RA º 184/2021 e com as demais 

disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. 

• Política de Privacidade de Dados dos Sistemas Internos 
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Esta Política de Privacidade descreve as práticas realizadas pelo TCMGO 

para tratamento dos dados pessoais coletados dos usuários dos sistemas 

internos do Tribunal. 

Os dados pessoais coletados dos usuários são tratados pelos operadores da 

Superintendência de Informática com base na Política de Segurança da 

Informação estabelecida na RA nº 106/2017, nas Regras de Boas Práticas e 

de Governança para o Tratamento de Dados Pessoais contidas na RA nº 

184/2021 e nas exigências da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 

O TCMGO está aprimorando o uso de tecnologia que permite a 

identificação de usuários que acessam, processam e eliminam dados constantes de 

sua rede interna, de forma a contribuir para a identificação de operadores que 

eventualmente realizem o tratamento irregular de dados pessoais. 

Destaca-se que o Tribunal atualiza constantemente suas medidas de 

segurança, por meio das deliberações do Comitê Gestor das Estratégias de 

Tecnologia da Informação previsto na Resolução Administrativa nº 35/201738. 

Art. 1º. Instituir o Comitê Gestor das Estratégias de Tecnologia da Informação.  

§ 1º. 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.  

§ 2º. A Presidência do Comitê caberá ao Representante da Superintendência 

de Gestão Técnica, a quem caberá demandar à Superintendência de 

Informática a implementação requisitada, interna ou externamente, desde 

que aprovada pelo Comitê. 

6.1.6. MEDIDAS DE SEGURANÇAS ADOTADAS 

O TCMGO adota os Padrões Técnicos de Segurança contidos na 

Política de Segurança da Informação estabelecida no Anexo II da Resolução 

Administrativa nº 106/201739.  

A Política de Segurança da Informação é um conjunto de normas 

destinadas à proteção da informação e à regulamentação do seu manuseio, cabendo 

aos usuários à observância de suas disposições e às unidades administrativas, no 

                                            
38 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/wp-content/uploads/2017/08/RA035-

2017.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
39 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: 8 mar. 2022 
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âmbito de suas competências, a implementação e o acompanhamento de ações para 

a segurança da informação.  

O processo organizacional de Segurança da Informação do Tribunal 

pode ser distribuído em 5 (cinco) pilares: 

1º - Segregação de permissões e acesso: 

 Limitar aos usuários o acesso às informações da instituição, a fim 

de que acessem somente aquilo que lhes 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; 

 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; 
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 Criptografar todas as informações em arquivos e bancos 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 deve ter a certeza de que está realizando 

uma varredura completa por toda a 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 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 à Segurança da 

Informação produzirá, ao longo do tempo, métricas e dados 

capazes de avaliar, gradativamente, o respectivo trabalho. Com 

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 
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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 aplicá-

las 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. 

Os Padrões Técnicos de Segurança do TCMGO podem promover, direta 

ou indiretamente, a proteção de dados pessoais, quais sejam: 

 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; e 

 Backup. 

Além disso, são deveres dos usuários de informações disponibilizadas 

pela Superintendência de Informática do Tribunal:  

 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 
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segurança dos recursos tecnológicos e para a própria Segurança 

da Informação do TCMGO; 

 Comunicar ao seu superior quaisquer falhas ou indícios de falhas 

de segurança de que tenha conhecimento; e 

 Tornar disponível à autoridade competente, em tempo oportuno, 

os dados e informações necessários ao desempenho das 

atribuições da unidade. 

Ressalta-se que o Tribunal possui fluxogramas, com o mapeamento e 

definição das etapas de seus processos de trabalho por meio da Resolução 

Administrativa nº 56/201040.  

Tais processos evidenciam os fluxos de tramitação de dados do 

TCMGO, de forma a facilitar a identificação dos riscos no tratamento de dados 

pessoais e o estabelecimento de medidas de controle preventivas e corretivas. 

 

6.2. ESCOPO DO TRATAMENTO 

O artigo 31 da Constituição Federal confere ao TCMGO o papel de 

auxiliar as Câmaras Municipais no controle externo da fiscalização da administração 

municipal. 

A fiscalização do TCMGO abrange os 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 2.080 entidades municipais do Estado 

de Goiás, com base na transparência e nos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme consta no Relatório 

                                            
40 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: 7 mar. 2022.  
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de Atividades Desenvolvidas em 2020, contido na Resolução Administrativa nº 

029/202141. 

6.2.1. TIPOS DOS DADOS TRATADOS 

Os tipos dos dados pessoais tratados pelo TCMGO estão detalhados 

e evidenciados no Anexo II da RA nº 184/2021, que descreve as Hipóteses de 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO, quais sejam: ações de controle externo, 

serviços à sociedade, ações de capacitação e ações administrativas internas. 

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, todas as unidades técnicas do Tribunal realizam o 

tratamento de informações de caráter pessoal, inclusive de crianças e adolescentes 

e dados sensíveis, em alguns casos específicos, necessários 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. 

Os dados pessoais são necessários para identificação dos 

responsáveis e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Os dados pessoais 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 os seus direitos. 

No âmbito das ações de controle externo o TCMGO utiliza informações 

dos seguintes tipos de dados: 

                                            
41 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: 8 mar. 2022. 
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 Informações pessoais necessárias para o exercício da ampla defesa, 

do contraditório e do devido processo legal, tais como: nome, CPF, identidade, 

telefone, e-mail, endereço etc.; 

 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); e 

 Informações pessoais vinculadas a licitações, contratos, convênios e 

outros ajustes relacionados com receitas e despesas públicas; 

6.2.1.1. Tipo de dados tratados nas Ações de Controle Externo 

Para o exercício de sua competência legal, as secretarias de controle 

externo coletam e tratam os seguintes dados, que podem conter dados pessoais: 

Controle Externo das Contas Mensais de Gestão 

Instrução Normativa nº 08/201542: 

 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 

                                            
42 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-008-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-
20.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2022. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-008-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-008-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf
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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, ajudas 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. 

Controle Externo das Contas de Governo 

Instrução Normativa nº 08/201543: 

 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; 

                                            
43 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-008-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-
20.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
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 Relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o 

inventário anual dos bens patrimoniais: Identificação dos membros da 

comissão. 

Instrução Normativa nº 10/201544: 

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo: Identificação do Prefeito, 

Contador, Controlador Interno, entre outros; 

 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. 

Controle Externo dos Atos de Pessoal 

Instrução Normativa nº 10/201545: 

 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; 

                                            
44 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-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022 
45 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-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
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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;  

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. 

Controle Externo de Licitações e Contratos 

Instrução Normativa nº 10/201546: 

 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 julgamento; - o demonstrativo de análise 

                                            
46 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-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 9 mar. 2022 
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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 (mínimo 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; g) relatório demonstrativo das 

rotas, distâncias, veículos utilizados, capacidade de passageiros; 

 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. 

Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia 

Instrução Normativa nº 10/201547: 

                                            
47 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-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 9 mar. 2022. 
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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 

8.666/1993,48 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;  

 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 RT’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.  

 

6.2.1.2. Tipo de dados tratados nos serviços prestados à sociedade 

O TCMGO oferece diversos serviços à sociedade que exigem o 

procedimento de autenticação para acesso por meio de sistemas informatizados. 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. 

                                            
48 Com a revogação da Lei nº 8.666/1993, a referência deve ser considerada o artigo 6º, inciso XXV da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021. 
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Além disso, o Portal da Transparência49 promove a publicidade de 

todas as informações de interesse coletivo, que sejam de interesse público, mesmo 

que tenham informações de caráter pessoal, em razão da supremacia do interesse 

público sobre o particular, tais como: 

 Informações pessoais necessárias para o exercício da ampla defesa, 

do contraditório e do devido processo legal (nome, CPF, endereço etc.); 

 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 Tribunal. 

6.2.1.3. Tipo de dados tratados nas ações de capacitação 

Nas ações de capacitação, a Escola de Contas, com a finalidade se 

exercer suas competências regimentais, utiliza dados pessoais de alunos e demais 

                                            
49 TCMGO. Transparência. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/transparencia/>. Acesso em: 9 mar. 

2022. 
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clientes de seus serviços tais como: nome, identidade, CPF, idade, telefone, e-mail, 

endereço, nível de escolaridade, cargo, órgão etc. 

6.2.1.4. Tipo de dados tratados nas ações administrativas internas  

Nas ações administrativas internas, a Superintendência de 

Administração trata dados de pessoas que de alguma maneira se relacionam com o 

TCMGO no dia a dia, tais como: nome, identidade, CPF, telefone, e-mail, endereço 

etc. 

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 dados 

pessoais recebidos pelos jurisdicionados, tais como: 

Sistema Portal dos Jurisdicionados50:  

 Dados da Autoridade: nome, CPF, data de nascimento, identidade, 

endereço, telefone, e-mail, cargo, data de entrada no cargo, data de 

cadastro; 

 Dados do Representante Legal: nome, CPF, identidade, endereço,  

telefone, e-mail, cargo. 

Sistema de Controle de Contas Municipais - SICOM51:  

 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, e-mail, 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; 

                                            
50 TCMGO. Portal dos Jurisdicionados TCMGO. Disponível 

em:<https://tcm.go.gov.br/portaljurisdicionados/login.jsf>. Acesso em: 9 mar. 2022 
51 TCMGO. Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM.  Uso interno. 
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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 da 

OAB, Estado do registro da 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 início da pensão, manifestação do sistema de controle 

interno. 

Sistema Passaporte52:  

                                            
52 TCMGO. Sistemas Passaporte. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/passaporte/>. Acesso em: 9 mar. 

2022. 
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 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 – 

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 Titulo 

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, tais como: nome, identidade, CPF, telefone, e-mail, CNH, título de eleitor, 

certificado de reservista, endereço, nome do pai, nome da mãe etc. 

Quando esses dados pessoais são recebidos por meio eletrônico, eles 

ficam dispersos nos vários sistemas de informações em uso no Tribunal, que podem 

utilizar informações de caráter pessoal dos seguintes tipos: 

 Sistemas de Gestão de Pessoal: armazenam informações de 

identificação de servidores, autoridades, pensionistas, aposentados, 

bem como documentos, endereços, telefones, dados ligados à saúde do 
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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 e reconhecimento facial para o registro do ponto de 

servidores, aposentados, estagiários e terceirizados, e também acerca 

do registro de acesso às dependências do TCMGO por essas pessoas, 

bem como o público externo que visita o Tribunal; 

 Sistemas de Gestão de Contratos: mantêm 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 Servidor53, por exemplo, possui diversas funcionalidades 

que podem apresentar 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 informações do Portal do Servidor que podem ser 

consideradas de caráter pessoal, destacam-se os seguintes tipos: 

 Contracheque e Ficha Financeira:  nome, matrícula, vínculo, 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, 

                                            
53 TCMGO. Portal do Servidor. Disponível em:< 
https://www.tcmgo.tc.br/portaldoservidor/servidor/logins?r=%2Fportaldoservidor%2Fservidor>, Acesso em: 9 mar. 
2022 
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Rendimentos Recebidos Acumuladamente, Informações 

Complementares (Auxílio-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, 

situação funcional, formulários de avaliação de desempenho 

(informações de caráter atitudinal, funcional, relacional, distintiva 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; 

 Frequência: nome do 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 do 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; 
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 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, 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 dos 

dependentes, certidão de casamento, certificados 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;  

 Diárias: Requerimentos, Portarias, Relatórios, nome, data da 

viagem, origem, destino, período, motivos da viagem etc.; 
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 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. 

 

6.2.2. VOLUME DOS DADOS COLETADOS E TRATADOS 

Considerando que as prestações de contas são realizadas de modo 

contínuo e interrupto e que os processos administrativos podem levar anos para 

transitar em julgado, o volume dos dados pessoais coletados e tratados anualmente 

é expressivo. 

 

6.2.3. EXTENSÃO E FREQUÊNCIA EM QUE OS DADOS SÃO TRATADOS 

Nas ações de controle externo e na prestação de serviços à 

sociedade, os dados são tratados diariamente e de forma interrupta, mesmo porque 

ficam disponíveis para o público interno e externo.  

A extensão do tratamento abrange as informações pessoais 

necessárias para o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos municípios goianos e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas. 

Já nas ações de capacitação e nas ações administrativas internas, 

os dados pessoais são tratados somente para atender a respectiva finalidade e 
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enquanto tramitam os respectivos processos administrativos e eletrônicos, pois em 

regra, são arquivados após sua conclusão.  

6.2.4. PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS  

Nas ações de controle externo, os dados pessoais são coletados, 

armazenados e retidos desde a criação do Tribunal, em 197754. O período de 

retenção é indeterminado, tendo em vista que a fiscalização das contas públicas não 

pode ser interrompida e o dano ao erário pode ser imprescritível.  

Já nas nos serviços à sociedade, nas ações de capacitação e nas ações 

administrativas internas em que não existe a obrigatoriedade de fornecimento de 

consentimento do titular, os dados pessoais são coletados e tratados enquanto 

tramitam os respectivos processos administrativos e eletrônicos pois, em regra, os 

processos são arquivados após sua conclusão. Nesses casos, o período de duração 

da retenção é indeterminado e varia em cada caso concreto.  

Já nas nos serviços à sociedade, nas ações de capacitação e nas ações 

administrativas internas em que os dados somente são tratados após o 

consentimento do titular, o período de retenção varia conforme cada termo de 

consentimento. Em regra, os dados são retidos somente enquanto forem necessários 

para o atendimento das finalidades que o originou. Após esse período, eles não ficam 

mais acessíveis55 ao público interno e externo do TCMGO.  

6.2.5. NÚMERO DE TITULARES DE DADOS TRATADOS 

O número de titulares de dados afetados pelo tratamento de dados é 

expressivo e aumenta constantemente, tendo em vista que a prestação de contas 

dos jurisdicionado ao Tribunal ocorre de forma contínua e dinâmica. 

 

                                            
54 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi criado em 1977, no governo de Irapuan Costa 
Júnior, pela Lei 8.338, de 18 de novembro de 1977, sob a denominação de Conselho de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás. Irapuan Costa Júnior, pela Lei 8.338, de 18 de novembro de 1977, sob a denominação de 
Conselho de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
55 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; 
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6.2.6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO TRATAMENTO 

A fiscalização do TCMGO abrange os 246 municípios goianos, com 

cerca de 2.080 órgãos e entidades municipais do Estado de Goiás, conforme consta 

no Relatório de Atividades Desenvolvidas em 2020, contido na Resolução 

Administrativa nº 029/202156. 

Apesar de a maioria dos dados coletados abranger somente o Estado 

de Goiás, nas ações de capacitação, por exemplo, qualquer pessoa do Brasil pode se 

cadastrar para realizar os cursos ofertados pelo Tribunal. 

6.3. CONTEXTO DO TRATAMENTO 

O regime jurídico de tratamento de dados pessoais no âmbito do 

TCMGO pode ocorrer no contexto do Regime Jurídico de Direito Público ou no 

Regime Jurídico Predominantemente de Direito Privado, conforme a situação 

concreta. 

Não é possível prever todas as situações. Todavia, é possível afirmar 

que as ações de controle externo são executadas sempre sob o contexto do regime 

jurídico de direito público, pois visam ao interesse público e estão amparadas pela 

Constituição Federal. Já as demais hipóteses de tratamento de dados podem, 

excepcionalmente, ser executadas sob o contexto de predominância do regime 

jurídico de direito privado. 

Ressalta-se que os dados pessoais tratados no TCMGO são 

armazenados observando-se as Políticas de Tecnologia da Informação, de 

Segurança da Informação e de Gestão de Riscos aprovadas pela Resolução 

Administrativa nº 106/201757, do Tribunal, que contribuem para a proteção desses 

dados. 

O Tribunal possui procedimentos internos e externos de segurança da 

informação, inclusive mediante a realização de cópias de segurança diária dos 

                                            
56 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 mar. 2022. 
57 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: 8 mar. 2022. 
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dados, de forma a se evitar incidentes de segurança que possam afetar 

negativamente as expectativas do titular dos dados pessoais sobre a privacidade de 

seus dados. 

Além disso, os dados não são coletados de forma excessiva, pois o 

tratamento somente é realizado para o atendimento de finalidade pública, mesmo nas 

hipóteses de tratamento de dados que possam exigir o consentimento do titular. 

Dessa forma, o tratamento observa os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e necessidade, o que garante o equilíbrio entre o interesse de 

privacidade dos titulares, em conformidade com os seus direitos, e a necessidade do 

Tribunal de tratar os dados pessoais coletados. 

6.3.1. RELACIONAMENTO COM OS TITULARES 

Nas relações jurídicas de direito público, o TCMGO estará cumprindo 

uma obrigação legal ou executando uma política pública, de forma que não é 

necessário obter o consentimento para se relacionar com o titular, tendo em vista a 

supremacia do interesse público sobre o interesse particular. 

Já nas relações jurídicas predominantemente de direito privado, o 

TCMGO deverá obter, mediante termo, o consentimento para se relacionar com o 

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.  

Nas ações de controle externo, as contas são prestadas pelos 

jurisdicionados, que são os prefeitos municipais, presidentes das câmaras municipais 

e demais gestores, em razão do dever constitucional de prestar contas estabelecido 

no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 70. Omissis. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.     



 

54 

Nesse contexto, a forma com que os jurisdicionados se relacionam com 

o Tribunal está estabelecida no Regimento Interno e nas Instruções Normativas nº 

08/201558 e nº 10/201559, entre outras.  

Dessa maneira, o Tribunal se relaciona com os indivíduos titulares de 

dados pessoais de forma clara e transparente, procurando sempre estabelecer com 

eles uma relação de confiança.  

6.3.2. CONTROLE DOS TITULARES SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS NO 

TCMGO  

O titular poderá conhecer as hipóteses em que o TCMGO, no exercício 

de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, inclusive obtendo 

informações sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas 

utilizadas para a execução dessas atividades, consultando o Anexo II da RA nº 

184/2021, disponível no Portal da Lei Geral de Transparência, no site do tribunal. 

Em relação às suas informações, o titular poderá exercer o controle em 

nível elevado, pois poderá ter acesso às informações pessoais contidas no banco de 

dados do Tribunal, bem como editá-los e retificá-los sempre que estiverem 

incompletos, 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 forma de comunicação dos titulares de dados com o Tribunal e a 

metodologia para exercer o controle de dados está estabelecida nos Anexos I e II 

da RA nº 184/2021.  

Destaca-se que o Portal da Lei Geral de Transparência no site do 

TCMGO possui meios para interação do titular das informações com o tribunal. As 

                                            
58 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-008-15-Compilada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-
20.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
59 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-IN-001-20.pdf>.Acesso em: 8 mar. 2022. 
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requisições serão enviadas por meio do sistema Ticket, mediante Cadastro de 

identificação do requisitante.   

6.3.3. CONTROLE DOS TITULARES SOBRE OS 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.   

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 pelo TCMGO destacam-se os 

dados pessoais contidos nas Prestações de Contas Eletrônicas provenientes da 

Administração Pública Municipal, de reponsabilidade dos Chefes de Governo e 

Gestores (jurisdicionados). 

6.3.4. TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU OUTROS 

GRUPOS VULNERÁVEIS 

No exercício da função fiscalizatória, o TCMGO realiza ações de controle 

externo por meio de suas Secretarias de Controle Externo e unidades de apoio, tais 

como a Superintendência de Secretaria e a Assessoria de Pesquisas e Informações 

Estratégicas.  
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 Para isso, tais Unidades Técnicas necessitam de acesso a dados 

pessoais para garantir o cumprimento de sua missão constitucional, sejam eles dados 

pessoais, sensíveis e de crianças e adolescentes, tais como: 

 Informações pessoais, inclusive de crianças e adolescentes, 

necessárias para o exercício da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 

legal (Nome, CPF, endereço etc.); 

 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; e 

 Nome, cargo, remuneração (folha de pagamento). 

Os dados pessoais são necessários para identificação dos 

responsáveis e para 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 os seus direitos. 

Ressalta-se que as hipóteses de tratamento que utilizam dados de 

crianças, adolescentes ou outros grupos vulneráveis estão detalhadas no Anexo II da 

RA nº 184/2021.  

6.3.5. CONFORMIDADE COM AS EXPECTATIVAS DOS USUÁRIOS 

O tratamento realizado sobre os dados coletados pelo TCMGO é 

condizente com a expectativa dos titulares, pois os dados pessoais somente são 

utilizados para finalidade pública e em conformidade com as hipóteses de tratamento 

de dados pessoais publicadas no Anexo II da RA nº 184/2021. 

O tratamento de dados pessoais no TCMGO é realizado 

exclusivamente com a finalidade pública e para o exercício de suas competências 
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constitucionais e legais, conforme evidenciado no Anexo II da RA nº 184/2021, 

disponível no site do TCMGO.  

 

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 RA nº 46/201560 e RA nº 76/201961. 

Ressalta-se que o TCMGO não compartilha nem autoriza o 

compartilhamento de informações para fins ilícitos, abusivos ou discriminatórios.  

Cumpre anotar que o Código de Ética dos Membros e Servidores do 

TCMGO prevê o dever dos servidores de 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. 

6.3.6. AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

Os processos administrativos em tramitação no TCMGO são 

estruturados, sempre que possível, por meio de ferramentas de Tecnologia da 

Informação, de modo a garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

autenticidade das informações. 

Como as ameaças e ataques cibernético estão a todo momento se 

aprimorando, exigindo das equipes de segurança avanços constantes e atualização 

de equipamentos e conhecimento técnico das equipes envolvidas, existe a 

necessidade de atualização constante das políticas de segurança não só para 

proteção dos dados pessoais, como para as constantes ameaças diárias que o 

tribunal está exposto. 

                                            
60 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: 8 mar. 2022. 
61 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-o-ju%C3%ADzo-de-admissibilidade-de-
den%C3%BAncias-e-representa%C3%A7%C3%B5es-retificada-com-sugest%C3%B5es-MPC.pdf>.Acesso em: 8 
mar. 2022. 
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Diante deste contexto, TCMGO publicou a Resolução Administrativa nº 

106/201762, que aprova as Políticas de Tecnologia da Informação, de Segurança 

da Informação e de Gestão de Riscos do Tribunal e dá outras providências. 

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. 

A Política de Tecnologia da Informação do TCMGO aborda os 

seguintes temas: 

 Contextualização: 

o Conceituação; 

o Objetivos;  

o Benefícios;  

o Como ela deve ser;  

o Como deve ser o seu acompanhamento;  

o Quais as suas etapas;  

 O que a Política de TI representa para o TCMGO: 

o O Fluxo da Área de TI do TCMGO sob a luz da Política 

proposta. 

A Política de Segurança da Informação do Tribunal possui os 

seguintes objetivos63:  

 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; 

                                            
62 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: 8 mar. 2022. 
63 Art. 3º, Resolução Administrativa nº 106/2017. 
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 Garantir a autenticidade, a integridade e a disponibilidade das 

informações do TCMGO e assegurar sejam elas usadas no interesse da 

Instituição; e 

 Permitir a adoção de soluções de segurança integradas. 

A Política de Gestão de Riscos do Tribunal aborda os seguintes 

aspectos64: 

 Gerenciamento de Riscos;  

o O que é Gerenciamento de Riscos;  

o Planejar o Gerenciamento dos Riscos; 

o Identificar os Riscos;  

o Realizar a Análise Qualitativa de Riscos; 

o Realizar a Análise Quantitativa de Riscos;  

o Planejar as respostas aos Riscos;  

o Monitorar e controlar os Riscos; e 

 Levantamento Inicial de Riscos. 

Os avanços tecnológicos da política são necessários e avaliados 

constantemente pelo Comitê Gestor das Estratégias de Tecnologia da Informação 

previsto na Resolução Administrativa nº 35/201765, como o levantamento da 

necessidade de novos equipamentos e a qualificação da equipe responsável pela 

segurança da informação.  

Ressalta-se que os operadores de dados deverão cumprir, no que 

couber, as Normas de Segurança de Tecnologia da Informação e de Gestão de Riscos 

previstas na Resolução Administrativa nº 106/2017, do TCMGO.  

Com o objetivo de contribuir especificamente para a segurança dos 

dados pessoais, os operadores deverão cumprir as regras e as instruções 

específicas estabelecidas no Anexo I da RA nº 184/2021, sem prejuízo de outras 

obrigações estabelecidas em outros normativos, quais sejam:  

 Observar os princípios da LGPD; 

 Manter o registro das operações; 

                                            
64 Anexo II, Resolução Administrativa nº 106/2017, pp. 47-71. 
65 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: 8 mar. 2022. 
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 Tratar os dados conforme os propósitos definidos pelo controlador; 

 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. 

A observância dessas normativas e obrigações representam avanços 

em práticas administrativas e em tecnologia e segurança da informação que 

contribuem para a proteção dos dados pessoais. 

 

6.4. FINALIDADE DO TRATAMENTO 

6.4.1. 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.  

Segundo o Instituo Rui Barbosa66, 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. 

O Anexo II da RA nº 184/2021 evidencia as hipóteses em que o 

TCMGO, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, 

                                            
66 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: 8 mar. 2022. 

https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf
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fornecendo informações sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as 

práticas utilizadas para a execução dessas atividades. 

As hipóteses de tratamento de dados no TCMGO são as seguintes: 

Ações de Controle Externo, Serviços à Sociedade, Ações de Capacitação e Ações 

Administrativas Internas. 

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 ao 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. 

Nas relações jurídicas de direito público, o TCMGO cumprirá uma 

obrigação legal ou executará uma política pública, de forma que não é necessário 

obter o consentimento do titular, tendo em vista a supremacia do interesse público 

sobre o interesse particular. 

Já nas relações jurídicas de direito privado, o TCMGO obtém o 

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.  

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.  

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. 

O tratamento de dados para o cumprimento de obrigação legal é a 

hipótese que dispensa o consentimento do titular 67.  É a regra da legalidade ampla 

e da preservação do interesse público sobre o particular. Esse é um autorizador que 

                                            
67 Art. 7º, II, LGPD. 
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permite que a LGPD não entre em conflito com outras legislações ou regulamentos 

vigentes. 

Dentre as principais normativas que autorizam o tratamento de dados 

pessoais no âmbito do TCMGO, podem-se citar as seguintes: 

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

TCMGO e dá outras providências; 

 Lei Estadual nº 13.251/1998, dispõe sobre a estrutura organizacional 

do TCMGO 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 

TCMGO e dá outras providências; 

 Resolução Administrativa nº 073/2009 do TCMGO, institui o 

Regimento Interno do TCMGO. 

As Ações de Controle Externo são aquelas realizadas com a 

finalidade de cumprir as competências constitucionais e legais do TCMGO. Segundo 

o art. 71 da Constituição Federal de 198868:  

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

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; 

                                            
68 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
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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 Goiás69: 

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 atribuições previstas 
no art. 96 da Constituição da República, sendo-lhe  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, a Lei 15.958/2007 (Lei Orgânica 

do TCMGO) estabelece as seguintes competências ao TCMGO:  

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 

                                            
69 BRASIL. Constituição do Estado de Goiás. Disponível em:< https://legisla.casacivil.go.gov.br/constituicao-

estadual>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
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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; 
 

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 órgão competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados; 

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 dar-lhes 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 
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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; 

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 Fiscal70, 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. 

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 

dispensa71 o consentimento do titular do dado.  

                                            
70 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: 8 mar. 2022. 
71 Art. 7º, III, LGPD. 
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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 Goiás72, 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”, cuja finalidade é o atendimento de demandas 

da sociedade por meio de programas e políticas públicas conforme o Plano Plurianual. 

O Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO nas relações jurídicas de 

direito privado pode acontecer nas seguintes hipóteses: serviços à sociedade, ações 

de capacitação e ações administrativas internas.  

Em caráter excepcional, o Tribunal poderá realizar o tratamento de 

dados pessoais mediante o consentimento do titular, com base na previsão legal 

contida no art. 7º, I, da LGPD, quando desempenhar atividades administrativas sob a 

predominância do regime jurídico de direito privado. 

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. 

O TCMGO deverá obter consentimento do titular nas relações jurídicas 

de direito privado, 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.  

Quando for necessário o consentimento do titular para tratar seus 

dados, também será necessária sua autorização específica para compartilhá-lo, nos 

termos da LGPD73, ressalvadas as hipóteses expressas na lei74. 

                                            
72 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: 8 mar. 2022. 
73 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. 
74 Art.. 7º, LGPD. 
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Nas ações de capacitação oferecidas aos jurisdicionados, por exemplo, 

são coletados dados pessoais pela Escola de Contas para a finalidade de certificação 

dos participantes, por exemplo.  Para cumprir sua missão institucional, a Escola de 

Contas possui as seguintes competências regimentais75: 

 

Art. 128. Compete à Escola de Contas: 

I – executar o programa de treinamento formulado pelo Conselho 
Pedagógico;  

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. 

Todavia, considerando que cabe ao titular decidir se participa ou não do 

curso oferecido, pode-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. Além disso, pode-se obter consentimento específico para o 

compartilhamento de dados, se for o caso, nos termos do art. 7º, § 5º, da LGPD76. 

Ressalta-se que não há óbice para que o tratamento de dados pessoais 

nas ações de capacitação realizadas pela Escola de Contas seja fundamentado no 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II, da LGPD), tendo em vista 

a previsão legal/regimental para sua atuação no âmbito do TCMGO. 

                                            
75 Resolução Administrativa nº 073/2009 – Regimento Interno do TCMGO. 
76 § 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/portal/legislacao/regimento-interno-consolidado/12/4/m5/0
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6.4.2. RESULTADOS PRETENDIDOS 

O tratamento dos dados coletados dos jurisdicionados para o exercício 

das ações de controle externo pretende prevenir irregularidades nas contas 

públicas, fomentar a transparência das contas, estimular a responsabilidade na gestão 

fiscal, bem como permitir o exercício de suas competências constitucionais e legais, 

como, por exemplo: 

 apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais de governo 

prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal; 

 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 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; 

 prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal sobre a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e 

sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas; 

 decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma estabelecida 

no Regimento Interno; 

 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; 

 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 
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que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a partir da data 

da decisão.  

Nas ações de capacitação, o Tribunal pretende 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. 

Os procedimentos pelos quais a Escola de Contas coleta e trata dados 

pessoais podem ser encontrados no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Profissional77 e no Plano de Capacitação78 disponível no Portal da Escola de 

Contas79. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Profissional (PDP), por 

exemplo, é um documento que pretende 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. 

Os serviços prestados à sociedade pretendem entregar informação de 

forma segura ao cidadão, 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. 

Já as ações administrativas internas pretendem 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. 

Assim, as informações pessoais fornecidas pelos titulares são 

necessárias e importantes para alcançar os resultados pretendidos.  

                                            
77 TCMGO. Plano Diretor de Desenvolvimento Profissional. 2021. Disponível em:< 

https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/wp-content/uploads/2021/08/Plano-Desenvolvimento-Profissional-Versao-
21-6.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
78 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: 8 mar. 2022. 
79TCMGO. Portal da Escola de Contas. Disponível em:< https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/>. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
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6.4.3. BENEFÍCIOS ESPERADOS E GERADOS  

O tratamento dos dados coletados gera diversos benefícios para a 

sociedade, inclusive para os titulares dos dados, que podem ser usuários dos serviços 

públicos fiscalizados pelo Tribunal. 

No ano de 2020, por exemplo, foram encaminhados à Procuradoria 

Geral de Justiça processos de imputação de débito, no valor de R$ 29.776.643,69, 

objetivando a adoção de medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano 

causado aos cofres Municipais.  

O Relatório das Atividades do TCMGO de 202080, aprovado pela 

Resolução Administrativa nº 029/2021, evidencia, detalhadamente, os benefícios 

gerados pela atuação do Tribunal no ano, dentre eles: 

 o Tribunal apreciou/julgou no Tribunal Pleno, na Primeira Câmara, 

na Segunda Câmara e na sessão técnico-administrativa do Tribunal 

Pleno, 10.393 processos; 

 Durante o exercício, foram liberados pelas diversas Secretarias, 

Superintendências, Seções, Setores e Gabinetes, cerca de 81.711 

processos; 

 Ao longo do ano, o Tribunal executou 37 trabalhos de campo nas 

seguintes modalidades: auditoria de conformidade e operacional, e 

inspeção; 

 No exercício foram cadastradas, no banco de dados, 313 

imputações de débito; 

 Foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça 39 processos 

de imputação de débito, no valor de R$ 29.776.643,69, objetivando a 

adoção de medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano 

causado aos cofres Municipais; 

                                            
80 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. Disponível em:< 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/04/RA-029-21.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
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 Foram encaminhados aos prefeitos municipais 31 processos de 

imputação de débito, para conhecimento do crédito, inscrição em dívida 

ativa e providências necessárias ao ressarcimento do erário municipal; 

 No exercício, o Tribunal aplicou, por intermédio das Câmaras e do 

Pleno, um total de 1533 multas; 

 As contas de governo e de gestão foram recebidas e processadas 

eletronicamente no decorrer do ano. Todas as receitas e despesas 

realizadas, bem como o conteúdo cadastral das folhas de pagamento 

(nome, cargo e lotação) dos servidores públicos municipais das 2.080 

unidades fiscalizadas, dentre Poder Executivo (Administração Direta e 

Indireta), Poder Legislativo, Fundos de Educação (FUNDEB), de Saúde 

(FMS) e de Previdência Própria (RPPS), bem como de 18 Consórcios, 

encontram-se disponibilizadas no Portal do Cidadão para acesso de toda 

a sociedade; 

 No decorrer do exercício, a Assessoria de Comunicação Social da 

Presidência executou atividades nas áreas de Jornalismo, Assessoria de 

Imprensa, Relações Públicas, Eventos e Cerimonial, Marketing 

Institucional, Publicidade, além de Projetos Especiais e outros. 

Além disso, o tratamento dos dados coletados dos titulares permite a 

realização de auditorias operacionais81 nas contas públicas, o acompanhamento do 

Plano Nacional de Educação82, o atendimento de solicitações à ouvidoria83, a 

capacitação de servidores públicos por meio do Sistema de Gestão Educacional do 

TCMGO (Sophos)84, entre outros benefícios esperados.  

Assim, o tratamento dos dados coletados dos titulares gera diversos 

benefícios para a sociedade. 

 

                                            
81 TCMGO. Portal de Auditorias. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/auditorias/auditorias-realizadas-

auditoria-operacional/>. Acesso em: 10 nov. 2011. 
82 TCMGO. Plano Nacional de Educação. Disponível em:<https://www.tcmgo.tc.br/pne/>. Acesso em: 8 mar. 

2022. 
83 TCMGO. Ouvidoria / Sistema de Informação ao Cidadão do TCMGO. Disponível 

em:<https://www.tcmgo.tc.br/site/ouvidoria/>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
84 TCMGO. Sistema de Gestão Educacional do TCMGO. Disponível em:< https://tcm.go.gov.br/sophos/>. 

Acesso em: 8 mar. 2022. 
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7. PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS 

O TCMGO criou em 2019 uma Comissão Permanente85 para estudos e 

providências administrativas referentes à LGPD. Após o estudo do tema, a referida 

comissão apresentou à presidência um Plano de Ação para a implementação da 

LGPD no Tribunal. 

Ato contínuo, foi instaurado o Processo Administrativo nº 05252/2021 

para consultar86 as Unidades Técnicas do Tribunal no sentido de se manifestar, 

motivadamente, sobre a eventual necessidade de regulamentação de processos de 

matérias sujeitas às suas competências, acompanhada da necessária proposição de 

regulamento, quando entendessem devida. 

 

7.1. OBJETIVO DA CONSULTA 

Por meio do Processo nº 05251/2021, foram consultadas as partes 

interessadas relevantes, tais como a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, a 

Secretaria de Contas de Governo, a Secretaria de Atos de Pessoal, a Secretaria de 

Licitações e Contratos, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia, a Secretaria de Recursos e a Superintendência de Administração Geral 

– SAD, a Superintendência de Escola de Contas e a Superintendência de Informática, 

com a finalidade de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados 

pessoais que são objetos de tratamento.  

Pontuou-se que os processos de controle externo (a exemplo de 

denúncias, representações, tomada de contas, processos sujeitos a registro etc.) 

podem ser instruídos com documentos e informações que mereçam tratamento 

específico conforme disposições da LGPD.  

Nessa hipótese, caso a Unidade Técnica constatasse a necessidade de 

melhoria, a providência a ser adotada consistiria em regulamentar a forma de acesso 

ao processo, às informações, os documentos que o instruem, classificação, 

procedimento nas unidades organizacionais, definição de responsabilidades quanto 

ao vazamento de informações por servidores/membros e as hipóteses de sigilo ou 

                                            
85 Portaria nº 1023/2019 do Gabinete da Presidência. 
86 Ordem de Serviço n. 08/2021 do Presidente do Tribunal. 
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restrição de acesso, considerando-se que, em regra, são processos públicos, sujeitos 

ao controle social. 

Ressaltou-se, ainda, que nos casos de solicitações de órgãos federais, 

estaduais e municipais, bem como da sociedade, as informações prestadas a terceiros 

poderiam conter pesquisas e informações de banco de dados eletrônicos do TCMGO, 

do Portal da Transparência e de outros canais públicos, dos quais seriam extraídos 

dados pessoais de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, o que 

poderia merecer tratamento específico, conforme disposições da LGPD. 

 Em tais circunstâncias, poder-se-ia regulamentar o procedimento de 

solicitação de informações (legitimidade ativa, prazos, envolvidos, necessidade de 

motivação, acesso ao processo e suas informações, hipóteses de sigilo etc.), 

considerando-se que, em regra, trata-se de processos públicos sujeitos ao controle 

social. 

7.2. INFORMAÇÕES RELEVANTES  

Dentre as informações que cada parte consultada indicou como 

importante de serem observadas para o tratamento dos dados pessoais destacam-se 

as seguintes: 

De acordo com a Secretaria de Atos de Pessoal87, nos excepcionais 

casos de tratamento de dados sobre os quais deva recair o sigilo, é importante a 

implementação de medidas técnicas e administrativas apropriadas para garantir 

que os dados pessoais sejam processados de forma segura, nos termos do artigo 47 

da LGPD. 

No âmbito da Secretaria de Atos de Pessoal, os dados manipulados pelos 
respectivos servidores públicos tratam-se, em sua maioria, de informações já 
disponibilizadas no sítios dos órgãos e entidades municipais na internet 
(atinentes a cargos e funções públicas ocupadas, remuneração, locais de 
lotação, subsídios de agentes políticos, editais de concursos e processos 
seletivos públicos etc.), de modo que o seu manuseio não têm o condão de 
vulnerar os direitos fundamentais de privacidade, honra, imagem ou vida 
privada dos indivíduos, assim como o seu acesso não configura prerrogativa 
dos servidores da Corte, senão de verdadeiro desdobramento da necessária 
transparecia que deve ser dada a tais informações, sendo poucos os 
conteúdos de caráter sigiloso e ausentes os chamados dados pessoais 
sensíveis, nos moldes tratados pelo artigo 5º, inciso II, da Lei. 

                                            
87 TCMGO. Secretaria de Atos de Pessoal.  Certificado nº 2252 /2021, p.6, Processo 05252/2021. Disponível 

no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO.  
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Entretanto, nos excepcionais casos de tratamento de dados sobre os quais 
deva recair o sigilo, esta Especializada salienta a importância da 
implementação de medidas técnicas e administrativas apropriadas para 
garantir que os dados pessoais sejam processados de forma segura, nos 
termos do artigo 47, da LGPD. 

Já a Secretaria de Contas Mensais de Gestão88 entende que os 

normativos já existentes neste Tribunal de Contas abrangem suficientemente as 

hipóteses de proteção de dados pessoais, são aplicáveis diante da LGDP e 

conferem a possibilidade de tratamento sigiloso das informações sensíveis, nos 

moldes da RA nº 76/2019 e da RA no 46/2015, no âmbito de sua área de atuação:  

De acordo com os normativos, os documentos que compõe a prestação e 
contas, tanto por meio físico como os dados enviados por meio eletrônico ao 
Sistema de Controle de Contas Municipais (SICOM), revestem-se de caráter 
público, desprovidos dos chamados dados pessoais sensíveis, cujo 
manuseio não representa ameaça aos direitos fundamentais de liberdade, 
privacidade, honra, imagem e livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural. 

De igual forma, as informações sobre o duodécimo, certificação dos índices 
de aplicação de recursos nas ações e serviços de saúde e na manutenção e 
desenvolvimento do ensino não apresentam potencial para violar tais diretos. 
Aqui, vale destacar que os demonstrativos de receitas e despesas de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE - e de ações e serviços 
públicos de saúde compõem o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO, e devem ser elaborados e publicados pelos entes em 
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. A divulgação do RREO, 
inclusive, advém de determinação constitucional prevista no § 3º do art. 165 
da CF.  

Nos processos em que a SCMG atua na instrução de Consultas formuladas 
a esse TCMGO, ela o faz na estrita esteira da análise técnico/jurídica que 
envolvem o tema proposto pelo consulente, relacionado a área de atuação 
desta unidade, enfrentando as questões apresentadas para propor respostas 
em tese. Logo, pela própria essência da atividade, não esbarra em nenhuma 
abordagem que resvale em dados sensíveis.   

Quanto as denúncias e representações, cabe ponderar que a admissibilidade 
cabe ao conselheiro relator, nos moldes do art. 3º da RA TCMGO no 76/19, 
momento em que, por ato motivado, manifesta quanto à necessidade de 
apuração em caráter sigiloso. 

Nota-se que, como regra, vigora a publicidade dos atos. No entanto, 
excepcionalmente, os autos podem revestir-se de caráter sigiloso.  

Portanto, havendo risco de dano há imagem e à integridade dos direitos 
defendidos na Lei LGPD, a juízo do Relator, o processo poderá correr em 
caráter sigiloso, conforme disposições já existentes nesse Tribunal de 
Contas.  

Dessa forma, na hipótese de trâmite em sigilo, deflagrado por ato do Relator 
em decorrência da Lei Geral de proteção de Dados Pessoais, esta 
Especializada invoca ainda as disposições presentes no artigo 11 da RA no 
46/2015, para os processos em trâmite nesta Unidade Técnica.  

Por todo o exposto, esta Especializada entende que os normativos já 
existentes nesse Tribunal de Contas abrangem suficientemente as hipóteses 

                                            
88 TCMGO. Secretaria de Contas Mensais de Gestão.  Certificado nº 450 /2021, p. 1 a 5,  Processo 05252/2021. 

Disponível no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
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de proteção de dados pessoais, sendo aplicáveis diante da LGDP e 
conferindo possibilidade de tratamento sigiloso das informações sensíveis, 
nos moldes da RA nº 76/19 e da RA no 46/15, para os processos cuja 
instrução for atribuída à SCMG.     

De acordo com a Secretaria de Contas de Governo89, a legislação 

aplicável aos processos no âmbito da sua competência parece atender aos 

regramentos/fundamentos dispostos na LGPD, visto que o uso de dados pessoais dos 

Chefes de Governo/integrantes da administração pública municipal e dos dados 

acerca da gestão/governo/atividades/atos dos municípios são efetivados em 

processos cujos dados são de acesso público (Balanços, RREO, RGF, PPA, LDO, 

LOA), seja por determinação legal como os arts. 48, 49, 52 e 54, § 4° da LRF ou por 

normativo do TCMGO, em que os referidos dados são utilizados para o exercício do 

controle externo e para atendimento das finalidades deste Tribunal:  

Pois bem, com relação as supracitadas atividades, cumpre anotar que 
durante a análise de todos os processos de competência desta 
Especializada, os autos  são manuseados por integrantes/servidores da 
Secretaria, responsáveis pela confecção/revisão de Despachos ou 
Certificados e por Chefes/Secretário que efetuam a conferência/correção das 
manifestações desta Especializada e as informações/dados pessoais são 
examinadas sobre o prisma da necessidade/finalidade tão somente de 
análise de processos de competência desta Secretaria/TCMGO em seu 
mister. 

Assim, o uso de dados pessoais nos processos de competência desta 
Secretaria, são dos Chefes de Governo ou Gestores de Empresas Públicas 
e Sociedades de Economia Mista, ressalvando que também podem ser 
apontados dados pessoais daqueles integrantes da administração Municipal 
quando indicada suposta irregularidade em denúncias e representações 
acerca de matéria de competência por exemplo de secretários Municipais. 

Desse modo, os dados pessoais utilizados abrangem os dados/informações 
referentes, ao nome e cpf dos Gestores/Jurisdicionados, tanto para 
identificação do responsável pela prestação de contas como para eventual 
responsabilização em irregularidade detectada, seja nas referidas contas ou 
em outros processos a cargo desta Especializada como as representações e 
denúncias. Saliente-se que em todos os casos é observado o devido 
processo legal, com a garantia do contraditório e ampla defesa consagrados 
na Constituição Federal de 1988 e respeitados todos os procedimentos e 
tramites definidos no Regimento Interno do TCMGO. 

Acrescente-se que os dados pessoais (nome e cpf) para identificação dos 
responsáveis por prestação de contas/embargos de declaração/agravo ou 
eventual abertura de vista/responsabilização inclusive em representações e 
denúncias são coletados do banco de dados do próprio TCMGO, via consulta 
ao Portal dos Jurisdicionados, ou no Sistema de Controle de Contas 
Municipais - SICOM (painel de informações do jurisdicionado).  

De mais a mais, relevante indicar que a Resolução Administrativa n°100/18 - 
TCMGO que disciplina a formalização de responsabilização na análise de 
processos de competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

                                            
89 TCMGO. Secretaria de Contas de Governo.  Despacho n° 2239/2021, p. 1 a 12,  Processo 05252/2021. 

Disponível no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
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de Goiás, indica a necessidade de apontamento de dados pessoais do 
responsável, como o nome e cpf. 

Frise-se que para as consultas, os questionamentos, na forma do art. 199 a 
201 do Regimento Interno, são respondidos em tese ao consulente.  

Assim, o uso de dados pessoais no exercício do controle externo tem como 
finalidade a atribuição de responsabilidade pela prestação das 
informações/dados e dos atos/fatos 
comunicados/representados/denunciados, para identificar a pessoa 
responsável em determinado tempo/fato por àquela conta/informação/dado, 
inclusive para verificar, por exemplo, quando da existência de dois 
responsáveis pela prestação de contas (dois prefeitos durante o exercício), 
expedir recomendação/alertas/ressalvas e eventual responsabilização em 
caso de sugestão de aplicação de penalidade por descumprimento a preceito 
normativo exigido para àquele processo 

Registre-se que durante a realização das atividades da Secretaria, são 
utilizados os dados/documentos enviados pelo próprio Chefe de Governo no 
Balanço Geral/Contas Anuais de Gestão/Embargos de Declaração/Agravo e 
pelos denunciantes/consulentes/representantes, além do uso dos dados 
registrados e armazenados no SICOM – Sistema de Controle de Contas 
Municipais do TCMGO (dados enviados pelos próprios 
gestores/jurisdicionados) ou em eventual banco de dados/informação de 
outro órgão a disposição de todos via internet (disponibilização pública em 
sítio eletrônico). 

Ainda, vale mencionar que nos processos de atribuição desta Especializada 
apenas o RREO e o RGF são eletrônicos e o acesso a dados pessoais por 
esta Secretaria restringe-se a utilização em despacho do nome do Chefe de 
Governo responsável pelo encaminhamento dos demonstrativos que 
compõem os referidos relatórios. Ressalte-se que o nome do Chefe do Poder 
Executivo ou do Poder Legislativo (apenas no RGF) já vem 
indicado/registrado no processo eletrônico na primeira página dos referidos 
processos e esporádica entrega por outro Gestor também é registrada no 
sistema e comunicada em página específica no processo eletrônico, ficando 
a cargo de área responsável pela informática/gerenciamento do processo 
eletrônico o cadastramento dos Chefes de Poder e eventual bloqueio de 
remessa de informações por pessoa não legitimada para envio dos RREO’s 
e RGF’s. 

Ainda, cabe apontar que os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos (todos de competência 
desta Secretaria) devem ser amplamente divulgados inclusive em meio 
eletrônico de acesso público, bem como as informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais dos Municípios. E, também as Contas apresentadas 
pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, 
no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade, conforme previsto nos arts.48 e 49 da LRF. 

Ademais, quanto ao Acesso à Informação, também devem ser observados os 
demais regramentos pertinentes a matéria, como a Lei n° 12.527 de 18 e 
novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação – LAI, que, entre outros, 
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 e estabelece 
diversos procedimentos (inclusive as Cortes de Contas) a serem observados 
com o fim de garantir o acesso a informações, como por exemplo: a 
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção (art. 
3°, I, da Lei n° 12527/11), divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações (art. 3°, II da LAI), garantia pelos órgãos 
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públicos de gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação (art. 6°, I da Lei n° 12527/11), direito de obter informação 
contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus 
órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos (art. 7°, II da LAI). 

Segundo o art. 8° da LAI, independente de requerimentos os órgãos e 
entidades públicas devem divulgar em local de fácil acesso, no âmbito de 
suas competências, informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais 
da rede mundial de computadores (internet), de acordo com o previsto no art. 
8°, § 2°,  incluindo a criação de serviço de informações ao cidadão, nos 
órgãos e entidades do poder público e a realização de audiências ou 
consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de 
divulgação, consoante o disposto no art. 9° da Lei de Acesso a Informação. 

Com relação a forma de acesso ao processo, observa-se que além da 
necessária observância da Lei de Acesso a Informação nos processos em 
trâmite neste Tribunal, também resta previsto no Regimento Interno do 
TCMGO, entre outros, quem são as partes nos processos (o responsável, o 
interessado e o sucessor – arts. 139 a 141 do citado Regimento) e os 
procedimentos para concessão de vista e fornecimento de cópias, conforme 
art. 152 do Regimento Interno do TCMGO. 

Quanto ao acesso ao processo eletrônico do RREO e RGF, o site do TCMGO 
possui campo/link para acesso, devendo ser realizado cadastro pelo 
interessado, ficando a cargo da Secretaria/Divisão/área responsável pelo 
processo eletrônico a verificação e autenticação para disponibilização do 
acesso. 

No tocante ao sigilo em processos dirigidos a esta Corte de Contas, observa-
se que a matéria já se encontra regulamentada por meio da Resolução 
Administrativa n° 46/15 que disciplina sobre o sigilo processual no âmbito do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, documento em 
anexo.  

Note-se que para as denúncias e representações além do disposto no art. 5° 
da retrocitada Resolução Administrativa, vale mencionar que também ficou 
definido na Resolução Administrativa n° 76/19-TCMGO que cabe ao 
Conselheiro Relator no exame de admissibilidade emitir ato motivado quanto 
a necessidade de apuração em caráter sigiloso, art. 3° da RA n° 76/19-
TCMGO. 

Quanto a eventual vazamento de informações/dados obtidos em função do 
cargo, cumpre anotar que o Código de Ética dos Membros e Servidores do 
TCMGO – RA n° 323/13, alterada pela RA n° 132/17, em seu anexo II, prevê, 
entre outros deveres e obrigações a serem seguidos. 

Pelo explanado, a legislação aplicável aos processos no âmbito de 
competência dessa especializada nos parece atender os 
regramentos/fundamentos dispostos na LGPD, visto que o uso de dados 
pessoais dos Chefes de Governo/integrantes da administração pública 
municipal e dos dados acerca da gestão/governo/atividades/atos dos 
Municípios são efetivados em processos cujos dados são de 
conteúdo/disponibilização/acesso público (Balanços, RREO, RGF, PPA, 
LDO, LOA), seja por determinação legal como os arts. 48, 49, 52 e 54, § 4° 
da LRF ou por normativo do TCMGO, conforme o art. 3° e 4° da RA n° 46/15, 
citados alhures; onde referidos dados são utilizados para o exercício do 
controle externo e para atendimento das finalidades deste Tribunal.  

Nesse sentido, o art. 3° da RA n° 46/15 estabelece que os processos do 
TCMGO são públicos e o acesso franqueado a qualquer pessoa, restando 
definido na RA n° 76/19 e RA n° 46/15 as hipóteses/procedimentos/forma de 
declaração de sigilo nos processos e suas informações incluindo os dados 
pessoais.   
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A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia90 

entende que os normativos preexistentes neste Tribunal de Contas abrangem 

suficientemente as hipóteses de proteção de dados pessoais, de modo que não 

vislumbra a necessidade de sugestão de regulamentação adicional. 

Assim, passa-se a adentrar nas atribuições regimentais dessa Unidade 
Técnica, subdividindo-as em tópicos que permitam agrupar as atividades de 
rito semelhante para efeito de racionalização. Para cada grupo, será 
abordado, em tese, os possíveis impactos da LGPD nas rotinas típicas da 
SFOSEng. 

Atendimento aos pedidos da Ouvidoria (e-mail; ticket) sobre notícias de 
fato encaminhadas por cidadãos 

O responsável pela análise dessa atividade, bem como a unidade 
demandante, tem acesso a dados pessoais referentes aos seguintes 
agentes: Licitantes; Contratado; Quadro societário do contratado (se 
empresa); Servidor do órgão fiscalizado; Gestor do órgão fiscalizado. Os 
dados pessoais, em regra, são obtidos a partir da Petição inicial; 
Procedimento administrativo de licitação e contratação encaminhado pelos 
demandantes. 

Em relação à essa atividade, vale destacar que seu processamento se dá 
apenas entre unidades do TCMGO, não havendo, nesse momento, 
participação dos jurisdicionados ou do público externo ao órgão. Ademais, 
ressalta-se que não há qualquer tipo de tratamento ou utilização de dados 
sensíveis. 

Por fim, entendemos que os normativos preexistentes nesse Tribunal de 
Contas abrangem suficientemente as hipóteses de proteção de dados 
pessoais, especialmente nos moldes da RA no 46/15 (Disciplina sobre o sigilo 
processual no âmbito do TCMGO), de modo que não vislumbramos a 
necessidade de sugestão de regulamentação adicional. 

Processos típicos de Controle Externo (Denúncia e Representação; 
Análise de Contratos; Auditorias; Inspeções; Acompanhamento de 
Decisão; Tomada de Contas Especial - TCE; Agravos; Embargos) 

O responsável pela análise dessa atividade, bem como as partes 
interessadas, tem acesso à dados pessoais referentes aos seguintes 
agentes: Auditor de Controle Externo (assinatura eletrônica); Licitante; 
Contratado; Quadro societário do contratado (se empresa); Servidor do órgão 
fiscalizado; Gestor do órgão fiscalizado. Os dados pessoais, em regra, são 
obtidos a partir da Petição inicial; Sistema de Controle de Tramitação; 
Sistema de Controle de Contas Municipais; Plataforma Colare/Mestra; Site 
das Prefeituras; Procedimento administrativo de licitação e contratação 
encaminhado pelos jurisdicionados; Inspeção in loco; Assinatura eletrônica 
em documentos do TCMGO; Acesso ao banco de dados do CREA-GO e da 
JUCEG-GO. 

A coleta de dados pessoais, nesse caso, destina-se exclusivamente à 
instrução processual dos processos de competência da SFOSEng, com as 
seguintes finalidades específicas: Realização de abertura de vista para 
solicitação de documentos e/ou Oportunização de contraditório e ampla 
defesa; Apuração de responsabilidades por irregularidades constatadas no 
bojo da instrução processual; Emissão de documentos assinados 
eletronicamente. Ressalta-se que não há qualquer tipo de tratamento ou 
utilização de dados sensíveis na realização dessa atividade. 

                                            
90  TCMGO. Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia. Despacho nº 89/2021, p. 1 a 10, 

Processo 05252/2021. Disponível no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
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Quanto às denúncias e representações, cabe ponderar que o exame de 
admissibilidade cabe ao Conselheiro Relator, nos moldes do art. 3º da RA 
TCMGO no 76/19, momento em que, por ato motivado, manifesta quanto à 
necessidade de apuração em caráter sigiloso. 

O mesmo entendimento também se aplica aos demais processos de 
fiscalização de atribuição dessa Secretaria, definidos no inciso V, pois vale 
aqui frisar que a Resolução Administrativa no 46/2015, que disciplina sobre o 
sigilo processual no âmbito desta corte, prevê, nos seus artigos 3o e 4º, que 
os processos em trâmite nesse Tribunal serão públicos e o direito de acesso 
a informação será franqueado a qualquer pessoa, sendo o sigilo a exceção, 
a ser declarado pelo Conselheiro Relator. 

Nota-se que, como regra, vigora a publicidade dos atos. No entanto, 
excepcionalmente, os autos podem revestir-se de caráter sigiloso.  

Portanto, havendo risco de dano à imagem e à integridade dos direitos 
defendidos na Lei LGPD, a juízo do Relator, o processo poderá correr em 
caráter sigiloso, conforme disposições já existentes nesse Tribunal de 
Contas.  

Dessa forma, na hipótese de trâmite em sigilo, deflagrado por ato do Relator 
em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esta 
Especializada invoca ainda as disposições presentes no artigo 11 da RA no 
46/2015, para os processos em trâmite nesta Unidade Técnica.  

Superadas as ponderações quanto à regulamentação preexistente referente 
às denúncias e representações e os processos sigilosos no âmbito do 
TCMGO, quanto aos processos típicos de controle externo, destacamos os 
dois pontos a seguir: 

Franqueamento de vista de processos de competência da SFOSEng ao 
público externo 

No âmbito da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, 
os dados acessados e/ou utilizados pelos respectivos servidores públicos 
tratam-se, em sua maioria, de informações já disponibilizadas nos sites dos 
órgãos e entidades municipais na internet e de informações constantes de 
processos administrativos sob fiscalização. O seu manuseio, portanto, não 
têm o condão de vulnerar os direitos fundamentais de privacidade, honra, 
imagem ou vida privada dos indivíduos, assim como o seu acesso não 
configura prerrogativa dos servidores da Corte, senão de verdadeiro 
desdobramento da necessária instrução do processo de controle externo. 

Entretanto, é rotineiro que a SFOSEng receba diversos pedidos de 
jurisdicionados e do público externo para consultar, extrair cópias e digitalizar 
processos que aqui se aqui encontram. Considerando o teor dos documentos 
que instruem os processos fiscalizatórios, especialmente as peças que tratam 
de análises técnicas que apontam irregularidades (sobrepreço, 
superfaturamento, etc.), observamos que o acesso indiscriminado a tais 
informações, se feito em momento prévio ao julgamento de mérito pelo 
colegiado competente, sujeita as partes envolvidas a um possível desgaste, 
sobretudo em nível político. 

É cediço que a regra do Direito Público brasileiro é a publicidade, segundo 
previsão constitucional (art. 37, § 1º e art. 163-A), bem como a 
regulamentação dada pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 
porém, considerando os possíveis efeitos negativos ora citados, entendemos 
necessária a criação de regulamentação adicional em âmbito interno ao 
TCMGO quanto ao franqueamento de vista de processos de competência da 
SFOSEng ao público externo. 

Assim, aproveitando parte da redação da regulamentação proposta pela 
Secretaria de Atos de Pessoal, encaminhamos a sugestão de minuta anexa 
ao presente expediente.  
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Procedimentos de abertura de vista 

A instrução e processamento dos autos de competência da SFOSEng se dá 
não apenas entre unidades do TCMGO, mas também pode se desdobrar em 
publicações que alcançam os jurisdicionados – por meio de notificações via 
Aviso de Recebimento Postal (AR) – e, também, o público externo, tendo em 
vista as notificações realizadas via Diário Oficial de Contas (DOC). Reitera-
se que não há qualquer tipo de tratamento ou utilização de dados sensíveis. 

No entanto, considerando o alcance das publicações realizadas via DOC 
ainda em sede de instrução processual – não se revestindo, portanto, de 
manifestação conclusiva do TCMGO –, alertamos que a divulgação de 
conteúdo relativo à análise dos processos típicos de controle externo 
pode resultar na exposição dos seguintes dados pessoais: 

Nome completo, CPF e endereço das partes envolvidas; 

Nome completo e CPF dos servidores responsáveis pela instrução (no caso 
de aposição de assinatura eletrônica por meio do software “Assinador Digital 
– TCMGO”). 

Pedidos de Informação 

O responsável pela realização dessa atividade, bem como o demandante, 
tem acesso a dados pessoais dos seguintes agentes: Auditor de Controle 
Externo (assinatura eletrônica); Licitante; Contratado; Quadro societário do 
contratado (se empresa); Servidor do órgão fiscalizado; Gestor do órgão 
fiscalizado. 

Vale destacar que seu processamento se dá apenas entre o demandante da 
informação e o próprio TCMGO, na figura do Presidente do órgão, não 
havendo, nesse momento, participação dos jurisdicionados ou do público 
externo. Ademais, ressalta-se que não há qualquer tipo de tratamento ou 
utilização de dados sensíveis. 

Por fim, em âmbito interno ao TCMGO, entendemos que os normativos 
preexistentes nesse Tribunal de Contas abrangem, em boa parte, as 
hipóteses de proteção de dados pessoais, sendo aplicáveis diante da LGDP 
e conferindo possibilidade de tratamento sigiloso das informações, 
especialmente nos moldes da RA no 46/15 (Disciplina sobre o sigilo 
processual no âmbito do TCMGO). 

Em atenção à repercussão da divulgação de peças técnicas em âmbito 
externo ao TCMGO, porém, reiteramos a recomendação para que a área 
responsável pela Tecnologia da Informação (Superintendência de 
Informática), tome providências para que o software de assinatura digital não 
exiba o CPF do responsável pela assinatura, além de desenvolver 
mecanismo para validação de autenticidade da mesma. 

Análise de editais publicados 

O responsável pela realização dessa atividade, bem como o ente fiscalizado, 
tem acesso a dados pessoais dos seguintes agentes: Auditor de Controle 
Externo (e-mail); Licitante; Contratado; Quadro societário do contratado (se 
empresa); Servidor do órgão fiscalizado; Gestor do órgão fiscalizado. 

Vale destacar que seu processamento se dá apenas entre a SFOSEng e o 
ente fiscalizado, não havendo, nesse momento, participação de outros 
jurisdicionados ou do público externo. Ademais, ressalta-se que não há 
qualquer tipo de tratamento ou utilização de dados sensíveis. 

Por fim, entendemos que os normativos preexistentes nesse Tribunal de 
Contas abrangem suficientemente as hipóteses de proteção de dados 
pessoais, de modo que não vislumbramos a necessidade de sugestão de 
regulamentação adicional. 
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A Superintendência de Administração Geral91 não manifestou a 

necessidade de regulamentação de processos de matérias sujeitas à sua 

competência. 

A Superintendência de Escola de Contas92 manifestou-se a respeito 

do tipo de dados que são coletados para o desempenho das ações de capacitação, 

sobre a questão da segurança e sigilo de dados pessoais coletados, sobre o 

compartilhamento dos dados, da necessidade de disponibilização de termo de 

consentimento no sistema de gestão educacional – Sophos, bem como da 

possibilidade de o titular acessar e retificar seus dados diretamente, quando 

necessário:  

A) NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCESSOS 

A Escola de Contas é a escola de governo do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás – TCMGO, que oferece capacitação e 
aperfeiçoamento em Administração Pública a agentes políticos municipais, 
servidores públicos municipais, servidores públicos e membros do TCM-GO, 
servidores públicos estaduais de instituições parceiras e sociedade 
organizada. 

Assim, essa regulamentação de processos relacionada a uma Política de 
Privacidade e Proteção de Dados reafirma o compromisso institucional do 
TCMGO com a segurança e a privacidade das informações coletadas 
daqueles que utilizam seus produtos e serviços, inclusive no âmbito de 
desenvolvimento de pessoas , bem como o tratamento  de dados pessoais . 
Os dados de natureza pessoal são: CPF, Nome completo, Data de 
nascimento, Sexo, E-mail, Telefone, Celular e Endereço. 

B) APRESENTAÇÃO DA NECESSÁRIA PROPOSIÇÃO DE 
REGULAMENTO 

Considerando a Lei nº 13.251/88, que trata das áreas de atuação da Escola 
de Contas, quais sejam educação, gestão de conhecimento e inovação; e 
ainda, nos termos da Lei nº 13.709/2018, Art. 7º, que trata da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Escola de Contas do TCMGO poderá 
realizar o tratamento de dados pessoais nas seguintes hipóteses, dentre 
outras previstas: 

I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, em termo 
disponibilizado em ambiente de tratamento de dados; 

II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo TCMGO, 
inclusive de caráter educativo e acadêmico, conforme previsto no Art. 16, da 
Lei nº 16.465, de 05 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional do TCMGO; 

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. 

                                            
91 TCMGO. Superintendência de Administração Geral. Despacho nº 0402/2021, Processo 05252/2021. 

Disponível no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
92 TCMGO. Superintendência de Escola de Contas. Despacho nº 0036/2022, Processo 05252/2021. Disponível 

no Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
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Relacionado à segurança e sigilo de dados pessoais, o acesso aos dados 
coletados é restrito a servidores e colaboradores do TCMGO autorizados 
para o uso exclusivo da gestão educacional e acadêmica. 

Quanto ao compartilhamento de dados pessoais, os dados coletados não são 
compartilhados com nenhum órgão ou instituição externa ao TCMGO, à 
exceção de dados de participantes e colaboradores relacionados a cursos e 
eventos realizados em parcerias com outras instituições; ou ainda, dados de 
participantes agregados para fins de relatório de participação em cursos, tais 
como município, cargo, órgão e lotação. 

Sobre os direitos do titular , ao acessar serviços oferecidos pela Escola de 
Contas do TCMGO, o titular está ciente de que haverá tratamento de dados 
pessoais. Assim, no momento de cadastro no Sistema Sophos e, 
posteriormente, em ato de inscrição de curso, o titular fornecerá 
consentimento do tratamento de dados pessoais, mediante termo 
disponibilizado no sistema, conforme modelo em apêndice. 

O acesso a dados pessoais coletados e a correção de dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados é permitida ao titular no menu Meu Cadastro do 
Sistema Sophos, acesso pelo link https://www.tcmgo.tc.br/sophos/. 

Por fim, a Superintendência de Informática93 manifestou-se no sentido 

de não vislumbrar a necessidade de nova regulamentação de matérias sujeitas a sua 

competência, mesmo porque existem várias medidas que estão sendo tomadas no 

âmbito da SINFO para o cumprimento da RA Nº 00184/2021: 

Considerando o teor da Resolução Administrativa - RA Nº 00184/2021, 

verifica-se que o TCMGO já aprovou diversas Diretrizes de Boas Práticas e 

de Governança para o Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal, 

regulamentando:  

 as regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive de dados 

sensíveis e/ou de crianças e adolescentes, nas ações de controle externo, 

nos serviços prestados à sociedade, nas ações de capacitação e nos serviços 

administrativos internos, que compõem as hipóteses de tratamento de dados 

pessoais no Tribunal;  

 os procedimentos para o atendimento de demandas dos titulares de dados 

pessoais;  

 as normas e padrões técnicos de segurança que devem ser seguidos pelos 

servidores e departamentos na tramitação de processos; 

  as obrigações para os diversos envolvidos no tratamento de dados 

pessoais;  

 as ações educativas que podem ser realizadas;  

 os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos.  

Por conseguinte, a Superintendência de Informática não vislumbra a 

necessidade de nova regulamentação de matérias sujeitas a sua 

competência, mesmo porque existem várias medidas que estão sendo 

tomadas no âmbito da SINFO para o cumprimento da RA Nº 00184/2021. 

                                            
93 TCMGO. Superintendência de Informática. Despacho nº 0005/2022, Processo 05252/2021. Disponível no 

Sistema de Tramitação de Processos do TCMGO. 
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Dessa forma, não foram observados riscos relevantes de não 

conformidade ante a LGPD e os instrumentos internos de controle, tais como, 

políticas, processos e procedimentos voltados à proteção de dados e privacidade no 

âmbito do TCMGO. 

8. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE 

O TCMGO avalia que os dados pessoais coletados para o desempenho 

das Ações de Controle Externo, dos Serviços prestados à Sociedade, das Ações de 

Capacitação e das Ações Administrativas Internas são essenciais e limitados ao 

mínimo necessário para a realização de suas finalidades, sem a existência de 

dados excessivos em relação às finalidades de cada tratamento de dados. 

Além disso, considera o tratamento adequado em relação às finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento evidenciado no Anexo 

II da RA nº 184/2021, que explicita as finalidades de cada hipótese de tratamento de 

dados pessoais no tribunal.  

Nessa resolução, são evidenciadas as competências legais e 

regimentais de cada unidade administrativa do Tribunal, demonstrando o nexo de 

causalidade entre as informações pessoais solicitadas e sua necessidade para o 

cumprimento adequado de sua missão institucional.  

Nesse sentido, o Tribunal procura observar fielmente os princípios da 

finalidade, adequação e necessidade constantes na Lei Geral de Proteção de 

Dados94.  

8.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA TRATAMENTO DOS DADOS 

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.  

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

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

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

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, 
com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados. 
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Nesses casos, o TCMGO, ao realizar o tratamento de dados pessoais 

no exercício de suas competências constitucionais ou legais, observa o regime 

jurídico de direito público fundamentado 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, 
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;  

O tratamento de dados para o cumprimento de obrigação legal é a 

hipótese que dispensa o consentimento do titular95.  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 leis e normativas que autorizam o tratamento de dados 

pessoais no âmbito do TCMGO, podem-se citar as seguintes: 

 Lei n° 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e 

disciplina o rito processual do habeas data; 

                                            
95 Art. 7º, II, LGPD. 
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 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° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil; 

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

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração; 

 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 

TCMGO e dá outras providências; 

 Lei Estadual nº 13.251/1998, dispõe sobre a estrutura organizacional 

do TCMGO 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 

TCMGO e dá outras providências; e 

 Resolução Administrativa nº 073/2009 do TCMGO, que institui o seu 

Regimento Interno. 

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 

dispensa96 o consentimento do titular do dado.  

No caso do TCMGO, a execução das ações de controle externo é 

política pública contemplada nos instrumentos de planejamento governamental do 

Estado de Goiás. 

                                            
96 Art. 7º, III, LGPD. 
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No âmbito da Lei Orçamentária Anual do Estado de Goiás97, 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”, cuja finalidade 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 

 

Em caráter excepcional, o Tribunal poderá realizar o tratamento de 

dados pessoais mediante o consentimento do titular sob o regimento 

predominantemente de direito privado, fundamentado na 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; 

O tratamento de dados pessoais no TCMGO nas relações jurídicas de 

direito privado pode acontecer nas seguintes hipóteses: serviços à sociedade, ações 

de capacitação e ações administrativas internas.  

Esse tratamento é realizado exclusivamente para o atendimento da 

finalidade pública e para o exercício de suas competências constitucionais e legais, 

mesmo nas relações jurídicas de direito privado. 

                                            
97 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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O Anexo II da RA nº 184/2021 evidencia de forma detalhada a 

finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução das hipóteses 

de tratamento de dados amparadas em cada espécie de previsão legal apresentada.  

 

8.2. QUALIDADE E MINIMIZAÇÃO DOS DADOS 

A exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados contidos nas 

Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais contidas no Anexo II da RA nº 184/2021 

poderão ser garantidas por meio de sua revisão após a aprovação do Programa de 

Governança em Privacidade de dados Pessoais no TCMGO contido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa. 

Nota-se que 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 

fundamentada e serão atendidas desde que não acarretem descumprimento de 

obrigação constitucional ou legal. 

Assim, a participação dos titulares de dados por meio dos mecanismos 

de exercícios de seus direitos disponíveis no site do Tribunal e evidenciados nos 

Anexos I e II da RA nº 184/2021 permitirão aumentar a qualidade dos dados 

tratados, bem como sua minimização, nas hipóteses permitidas em lei.  

8.3. MEDIDAS DE SEGURANÇA  

As medidas de segurança adotadas a fim de assegurar que o operador 

realize o tratamento de dados pessoais conforme a LGPD e respeite os critérios 

estabelecidos pelo TCMGO estão estabelecidas por meio de instruções específicas 

no Anexo I da RA nº 184/2021, quais sejam:  

 Observar os princípios da LGPD; 

 Manter o registro das operações; 

 Tratar os dados conforme os propósitos definidos pelo controlador; 

 Tratar e compartilhar os dados pessoais somente nas hipóteses 

permitidas em lei; 
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 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. 

 

8.4. COMUNICAÇÃO COM OS TITULARES 

O site do Tribunal possui mecanismos que assegurem o exercício dos 

direitos dos titulares de informações pessoais. 

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 fundamentada e 

serão atendidas desde que não acarretem descumprimento de obrigação 

constitucional ou legal. 

As requisições serão enviadas por meio de formulários específicos no 

Portal da LGPD disponível no site do TCMGO mediante cadastro de identificação do 

requisitante por meio de certificado digital ou outros meios que assegurem a 

identidade o requisitante.  

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 providências cabíveis para 

atender ao titular tempestivamente, com o apoio dos operadores de dados e da 

assessoria jurídica, quando for o caso, respondendo a demanda eletronicamente ao 

titular. 
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8.5. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS 

O Tribunal não realiza a transferência internacional de dados dos 

titulares. Todavia, os dados de interesse público são publicados conforme a Política 

de Divulgação de Dados Pessoais no TCMGO evidenciada no Anexo I da RA nº 

184/2021:  

De acordo com o Instituto Rui Barbosa98, 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. 

 

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. 

Ademais, segundo o Instituto Rui Barbosa99, 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 e demais entidades de controle. 

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 pessoais100, sendo vedado transferir a entidades privadas 

dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto nas 

hipóteses previstas na LGPD101. 

                                            
98 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: 8 mar. 2022. 
99 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: 8 mar. 2022. 
100 Art. 26, LGPD. 
101 Art. 26, §1º, LGPD. 

https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf
https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf
https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf
https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2019/11/NOTA-TECNICA-ANEXO-I.pdf
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9. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

9.1. METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Segundo o Manual de Gestão de Riscos do TCU102, 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; avaliação dos riscos; tratamento 

dos riscos; comunicação e consulta com partes interessadas; monitoramento e 

melhoria contínua. 

O art. 5º, XVII da LGPD preconiza que o Relatório de Impacto deve 

descrever “medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco”.  

Segundo o Guia de Boas Práticas do Governo Federal103, para cada 

risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência do evento de risco, o 

possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível potencial de risco para cada 

evento:  

Antes de definir tais medidas, salvaguardas e mecanismos, é necessário 
identificar os riscos que geram impacto potencial sobre o titular dos dados 
pessoais. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência do 
evento de risco, o possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível 
potencial de risco para cada evento. 

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar 
os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão 
nos níveis de risco, que direcionarão a aplicação de medidas de segurança. 
Os parâmetros escalares adotados neste documento são apresentados na 
tabela a seguir: 

 

                                            
102 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 9 mar. 2022. 
103 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo Federal.  Versão 
2.0, p. 37, 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: 8 mar. 
2022. 
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A metodologia utilizada para a identificação e avaliação de riscos de 

proteção de dados pessoais nesta Resolução Administrativa será a contida na 

Resolução Administrativa nº 106/2017104, que estabelece a Política de Gestão de 

Riscos no âmbito do TCMGO. As etapas do processo são as seguintes: 

1. Planejar o Gerenciamento dos Riscos; 

2. Identificar os riscos; 

3. Realizar a Análise Qualitativa de Riscos; 

4. Realizar a Análise Quantitativa de Riscos105; 

5. Planejar as respostas aos riscos; e 

6. Monitorar e controlar os riscos. 

Em caráter suplementar, serão utilizadas as informações do Guia de 

Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD do Governo Federal106, e 

do Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União-TCU107. 

 

9.2. RISCOS IDENTIFICADOS 

Neste tópico, serão abordadas as etapas 1 a 3 da metodologia constante 

na Política de Gestão de Riscos do TCMGO:  

1. Planejar o Gerenciamento dos Riscos; 

2. Identificar os riscos; e  

3. Realizar a Análise Qualitativa de Riscos. 

9.2.1.  PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS RISCOS  

Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. O planejamento 

                                            
104 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: 8 mar. 2022. 
105 Resolução Administrativa nº 106/2017: O processo de Realizar a análise quantitativa pode não ser necessário 

para desenvolver respostas eficazes a riscos. A disponibilidade de tempo e orçamento e a necessidade de 
declarações qualitativa ou quantitativas sobre os riscos e impactos vão determinar os métodos a serem usados 
em qualquer projeto especifico.  
106 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. 
107 TCU. Manual de Gestão de Riscos, 2ª Edição. Portal do TCU, 2020, p. 5. Disponível 

em:<https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/>. 
Acesso em 8 mar. 2022. 
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cuidadoso e explícito aumenta a probabilidade de sucesso para os outros cinco 

processos de gerenciamento dos riscos. 

Em consonância com o Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD do Governo Federal108, planejou-se identificar os riscos de 

tratamento de dados pessoais no TCMGO por meio das seguintes categorias: 

estrutura, sistema e privacidade. 

 Estrutura: Nesta dimensão são avaliados controles que tratam de 

aspectos estruturais do sistema (processos e infraestrutura que o 

sustentam), características de ambiente que expandem a análise, mas 

indispensável para identificar o estado atual da segurança e privacidade 

na organização responsável pelo tratamento de dados pessoais; 

 Sistema: A dimensão Sistema tem alicerce no processo de 

Privacidade desde a Concepção109, ou seja, os controles de segurança 

propostos visam incorporar a segurança da informação durante todo o 

ciclo de vida do sistema, consequentemente auxiliam a redução da 

superfície de ataque para vulnerabilidades de sistema. A dimensão incluí 

temas como: desenvolvimento seguro, controles de acesso lógico, 

segurança web e outros; 

 Privacidade: Os controles de privacidade presentes nesta 

dimensão estão relacionados ao alcance da conformidade legal com à 

privacidade de tratamento de dados pessoais. Os controles permitirão 

que o controlador analise o sistema que trata dados pessoais e verifique 

se os requisitos de adequação à privacidade estão sendo atendidos. 

9.2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS  

Identificar os riscos é um processo interativo, porque novos riscos 

podem surgir ou se tornar conhecidos durante o ciclo de vida.   

                                            
108 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: 8 mar. 2022. 
109 De acordo com o Guia de Boas Práticas do Governo Federal, 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. 
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As ferramentas utilizadas para identificação dos riscos de tratamento de 

dados pessoais foram: 

 Exame documental: Análise da aplicabilidade dos riscos 

evidenciados no Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD com as atividades de tratamento de dados 

evidenciadas pelas unidades técnicas do Tribunal no Processo 

Administrativo nº 05252/2021, disponível no sistema Tramitação. 

 Checklist de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade: 

Aplicação aos responsáveis pela Superintendência de 

Informática. 

 Entrevistas: Entrevistas aos integrantes das Secretarias 

de Controle Externo, da Superintendência de Administração 

Geral, da Superintendência de Escola de Contas, do Controle 

Interno e aos responsáveis pela elaboração do Diagnóstico de 

Compliance110 do Tribunal.  Também foram realizadas entrevistas 

com os integrantes da Superintendência de Informática e, em 

especial, com os responsáveis pelas seguintes áreas: Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação da SINFO, Divisão de Administração 

de Banco de Dados da SINFO. 

 

9.2.2.1. Lista de Riscos Identificados no TCMGO 

O registro de riscos é a principal saída do processo de identificação dos 

riscos. A lista de riscos identificados foi elaborada com base nas referências111 do 

Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD do Governo 

Federal112: 

Lista de Riscos Identificados  

Idt. Descrição  Detalhamento 

                                            
110 BRASIL. Decreto nº 9.406/2019. Institui o Programa de Compliance Público no Poder Executivo do Estado 
de Goiás e dá outras providências.  Disponível em:< 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/71608/decreto-9406>. Acesso em: 8 mar. 2022. 
111 Os riscos elencados no RIPD (CCGD, 2020) foram influenciados e adaptados da norma ISO/IEC 29134:2017 
que trata de técnicas de segurança para a avaliação de impacto à privacidade. 
112 GOVERNO FEDERAL. Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD.  Versão 1.0, p. 
12 a 14, 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: 8 mar. 2022. 
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1 Acesso não autorizado.  Acesso indevido a um ambiente físico ou 
lógico. 

2 Coleção excessiva. Coleta de dados pessoais em quantidade 
superior ao mínimo necessário à finalidade 
do tratamento ou atividade que fará uso do 
dado pessoal. 

3 Compartilhar ou distribuir dados 
pessoais com terceiros fora do 
TCMGO sem o consentimento 
do titular dos dados pessoais. 

Instituição não atende sua finalidade legal e 
compartilha os dados sem consentimento do 
titular dos dados pessoais (LGPD, art. 27). 

4 Falha em considerar os direitos 
do titular dos dados pessoais. 

Garantia de atendimento dos direitos do 
titular, conforme descrito nos artigos 17 a 23 
da LGPD. 

5 Falha ou erro de processamento.  Dados de entrada que não são corretamente 
validados, operações de tratamento 
automatizadas do sistema que alteram de 
maneira indevida a composição do dado 
armazenado. 

6 Informação insuficiente sobre a 
finalidade do tratamento. 

O tratamento de dados pessoais realizado de 
forma eletrônica ou documento em papel 
deve atender a uma finalidade e ser exposto 
de forma transparente e clara ao detentor 
dos dados pessoais. 

7 Modificação não autorizada. Usuário sem permissões de alteração para 
um determinado dado pessoal ou registro 
realiza a modificação não autorizada. Um 
processamento indevido pode gerar uma 
modificação não autorizada. 

8 Perda. Perdas provocadas por ações intencionais 
de usuários oriundas de uma exclusão 
indevida ou devida e não comunicadas, e 
provenientes de ações não intencionais 
como falhas em sistemas, sobrescrita de 
dados, falhas em hardware, entre outras. 

9 Reidentificação de dados 
pseudonimizados. 

Dados pessoais podem ser reidentificados 
por cruzamento simples de dados pessoais. 

10 Remoção não autorizada. Usuário não tem a permissão para retirar ou 
copiar dados pessoais para outro local. 
 

11 Retenção prolongada de dados 
pessoais sem necessidade. 

O término da prestação de um serviço ou do 
prazo da retenção dos dados pessoais para 
fins legais deve culminar com a exclusão 
e/ou descarte seguro dos dados pessoais. 

12 Roubo. Dado roubado nas dependências interna do 
controlador/operador, falhas nos controles de 
segurança dos sistemas (a exemplo da 
ausência ou fraca criptografia, falha de 
sistema que permita escalação de privilégio 
ou tratamentos indevidos), entre outras. 

13 Tratamento sem consentimento 
do titular dos dados pessoais 

Controlador de dados pessoais não obtém 
consentimento do titular para realizar um 
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(caso o tratamento não esteja 
previsto em legislação ou 
regulação pertinente). 

tratamento de dados pessoais sem 
embasamento legal. 
 

14 Vinculação ou associação 
indevida, direta ou indireta, dos 
dados pessoais ao titular. 

A realização de operação de processamento 
de dados pessoais deve estar em 
conformidade com a LGPD. Qualquer 
operação de processamento que não atenda 
esse requisito pode produzir informações 
com vinculações ou associações indevidas. 

 

9.2.3. ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS PELO CONTROLADOR 

Realizar a análise qualitativa de riscos é o processo de priorização de 

riscos, análise ou ação adicional, por meio da avaliação e a combinação de 

probabilidade de ocorrências e impacto.  

Nesse tópico ficará evidenciada a análise do controlador com relação 

a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados, nos 

termos do art. 38, parágrafo único, da LGPD. 

O processo de realizar a análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade 

dos riscos, usando a sua relativa probabilidade ou plausibilidade de ocorrência. O 

impacto corresponde nos objetivos do projeto se os riscos ocorrem, bem como outros 

fatores, como o intervalo de tempo para resposta e a tolerância a riscos da 

organização associada com as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade 

do projeto. 

A realização da análise qualitativa de riscos normalmente é um meio 

rápido e econômico de estabelecer os riscos prioritários e de planejar as respostas. O 

processo de realizar a análise qualitativa dos riscos deve ser revisto durante o ciclo 

de vida do projeto a fim de atualizá-lo de acordo com as mudanças do projeto. 

A análise de probabilidade de riscos investiga a probabilidade de cada 

risco específico ocorrer. 

A avaliação do impacto de riscos investiga o efeito potencial sobre um 

objetivo do projeto como cronograma, custo, qualidade ou desempenho, incluindo 

tanto os efeitos negativos das ameaças como os efeitos positivos das oportunidades. 
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Figura 2 - Matriz de Probabilidade e Impacto 

9.2.3.1. Análise Qualitativa dos Riscos Identificados no TCMGO 

A avaliação de probabilidade e do impacto é feita para cada risco 

identificado. Os riscos foram avaliados por meio de exame documental do Processo 

Administrativo nº 05252/2021, bem como por meio de entrevistas e/ou reuniões com 

participantes selecionados por sua familiaridade com as categorias dos riscos na 

agenda.  

O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto no projeto é 

avaliado durante a entrevista ou reunião. As probabilidades e os impactos dos riscos 

são classificados de acordo com as definições fornecidas no plano de gerenciamento 

dos riscos. 

A seguir será apresentado o resultado da análise qualitativa de cada 

risco identificado evidenciando suas possíveis causas, práticas e medidas de controle 

existentes para reduzir, mitigar ou eliminar o risco, sua probabilidade de ocorrência, 

impacto e nível de risco resultante da análise realizada: 

1. Risco de acesso não autorizado 

 Possíveis Causas: 

 Conceder permissões indevidas à rede do Tribunal; 

 Permitir o acesso indevido a um ambiente físico ou lógico; 

 Acesso não autorizado de dados nas dependências do controlador 

ou operador de dados; 

 Ocorrência de incidentes de segurança; 
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 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

permitirem o acesso não autorizado intencionalmente; 

 Normas de credenciais de acesso; 

 Normas de acesso à Equipamentos, Máquinas e Impressoras; 

 Normas de Acesso à Rede e Acesso a Rede Sem Fio; 

 Normas para Acesso à Internet; 

 Restrição ao acesso ao banco de dados; 

 Restrição de acesso ao sistema de segurança; 

 Probabilidade: 

 Baixa, em razão da efetividade no cumprimento das medidas de 

controle; 

 Impacto: 

 Grave, em razão das possíveis consequências; 

 Nível de Risco: 

 Risco Elevado. 

 

2. Coleção excessiva 

 Possíveis Causas: 

 Coletar dados pessoais nas Ações de Controle Externo, Serviços à 

Sociedade, Ações de Capacitação e Ações Administrativas Internas em 

quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou 

atividade que fará uso do dado pessoal; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Nas ações de capacitação, a autorização para a coleta de dados 

consta em normativas aprovadas pelo Tribunal Pleno, mediante 

participação do Ministério Público de Contas; 
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 Nas ações de capacitação, a coleta de dados somente é feita com a 

anuência do próprio titular, mediante termo de consentimento, por meio 

de sistema informatizado gerido pela Escola de Contas; 

 Nas ações de capacitação, somente os servidores da Escola de 

Contas tratam os dados cadastrados pelos titulares de dados; 

 Nos serviços prestados à sociedade, a maioria dos dados são 

públicos e disponibilizados no Portal da Transparência. Nos demais 

casos, o fornecimento dos dados é feito pelo próprio usuário observando 

o princípio da necessidade, de forma que o usuário seja corretamente 

identificado e receba login e senha de autenticação; 

 Nas ações administrativas internas, os dados somente são 

coletados para o cumprimento de medidas de segurança e obrigações 

legais ou regimentais, limitando-se sempre ao mínimo necessário;  

 Probabilidade: 

 Baixa, em razão dos motivos apresentados; 

 Impacto: 

 Sem impacto, em razão da possibilidade de retificação dos dados 

por meio da autotutela ou o exercício dos direitos do titular; 

 Nível de Risco: 

 Risco baixo. 

 

3. Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora do 

TCMGO sem o consentimento do titular dos dados pessoais 

 Possíveis Causas: 

 Ausência de Termo de Consentimento Específico na prestação de 

serviços à sociedade, na realização de ações de capacitação e nas 

ações administrativas internas que possuam relações jurídicas 

predominantemente de direito privado; 

 Compartilhamento indevido de dados nas dependências do 

controlador ou operador de dados; 

 Ocorrência de Incidentes de segurança; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 
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 Obrigação de fornecimento de Termo de Consentimento 

estabelecida na RA nº 184/2021; 

 Fornecimento de termo de consentimento nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

permitirem o acesso não autorizado intencionalmente; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que em regra o tribunal trata dados pessoais 

nas relações jurídicas de direito público, pois estará cumprindo uma 

obrigação legal 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; 

 A coleta de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado é uma exceção; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

4. Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais  

 Possíveis Causas: 

 Garantir de atendimento dos direitos do titular, conforme descrito nos 

artigos 17 a 23 da LGPD, sem a confirmação prévia de que o requisitante 

é realmente o titular dos dados; 

 Atender o titular de dados nas hipóteses vedadas pela LGPD ou que 

entrem em conflito com outras leis, tais como Lei da Transparência, Lei 

de Responsabilidade Fiscal etc.; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 
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 Identificação do requisitante por meio de certificado digital ou outros 

meios que assegurem a identidade o requisitante, evitando-se alterar 

dados indevidamente; 

 Estabelecimento na RA nº 184/2021 sobre a previsão legal, 

finalidade, procedimento, práticas e as hipóteses de tratamento de 

dados do Tribunal, de forma a orientar o Encarregado no atendimento 

das demandas dos usuários; 

 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que em regra o tribunal trata dados pessoais 

nas relações jurídicas de direito público, pois estará cumprindo uma 

obrigação legal 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; 

 A coleta de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado é uma exceção; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

5. Falha ou erro de processamento  

 Possíveis Causas: 

 Execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal 

com informação equivocada, ausência de validação dos dados de 

entrada etc.; 

 Dados de entrada que não são corretamente validados; 

 Operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de 

maneira indevida a composição do dado armazenado; 

 Falha ou erro de processamento nas dependências do controlador 

ou operador de dados; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 
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 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II da RA nº 

106/2017; 

 Medidas internas de segurança estabelecidas na Superintendência 

de Informática, especialmente, paras os responsáveis pela:  Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de Banco de 

Dados; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que as medidas de segurança existentes; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

6. Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento 

 Possíveis Causas: 

 Divulgação das hipóteses de tratamento de dados realizado de 

forma eletrônica ou em papel com informações insuficientes sobre a 

finalidade do tratamento; 

 Fornecimento de termo de consentimento com informações 

insuficientes sobre a finalidade do tratamento proposto; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Publicação das Hipóteses de Tratamento de Dados do TCM no 

Portal da LGPD, com base no Anexo II da RA n º 184/2021; 

 Revisão contínua do Anexo II da RA n º 184/2021. 

 Probabilidade: 
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 Baixa, tendo em vista os procedimentos adotados para a elaboração 

e divulgação das finalidades das hipóteses de tratamento de dados no 

site do Tribunal. 

 Impacto: 

 Grave, em razão da violação ao disposto no art. 23 da LGPD. 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

7. Modificação não autorizada 

 Possíveis Causas: 

 Modificação não autorizada no banco de dados do Tribunal; 

 Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado 

pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada;  

 Processamento indevido pode gerar uma modificação não 

autorizada; 

 Modificação não autorizada nas dependências do controlador ou 

operador de dados; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

modificarem dados intencionalmente; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contidos no Anexo II da RA nº 

106/2017; 

 Medidas internas de segurança estabelecidas na Superintendência 

de Informática, especialmente, para os responsáveis pela: Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de Banco de 

Dados; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que as medidas de segurança existentes. 

 Impacto: 
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 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

8. Perda 

 Possíveis Causas: 

 Modificação não autorizada no banco de dados do Tribunal; 

 Perdas provocadas por ações intencionais de usuários oriundas de 

uma exclusão indevida ou devida e não comunicada; 

 Perdas provenientes de ações não intencionais como falhas em 

sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras; 

 Perda de dados nas dependências do controlador ou operador de 

dados; 

 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

provocarem a perda de dados intencionalmente; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II da RA nº 

106/2017 e, especial, os procedimentos de backup institucional, que 

estabelecem parâmetros para o uso do software e a estrutura de backup 

do TCMGO; 

 Medidas internas de segurança estabelecidas na Superintendência 

de Informática, especialmente, para os responsáveis pela:  Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  Divisão de Administração de Banco de 

Dados; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que as medidas de segurança existentes; 

 Impacto: 
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 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

9. Reidentificação de dados pseudonimizados. 

 Possíveis Causas: 

 Falhas na anonimização ou pseudonimização dos dados no âmbito 

da TI; 

 Dados pessoais podem ser reidentificados por cruzamento simples 

de dados pessoais; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMG, contida no Anexo II da Resolução 

Administrativa nº 106/2017; 

 Probabilidade: 

 Rara, tendo em vista a pouquíssima frequência em que a 

anonimização ou pseudonimização ocorre, uma vez que a maioria dos 

dados pessoais coletado do TCMGO são públicos, em razão de serem 

de interesse coletivo, e não exigem termo de consentimento para 

tratamento; 

 Impacto: 

 Médio, em razão da possibilidade de reidentificação de dados 

pseudonimizados; 

 Nível de Risco: 

 Moderado. 

 

10. Remoção não autorizada 

 Possíveis Causas: 

 Remoção de dados pessoais no banco de dados do Tribunal não 

autorizada; 
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 Usuário não tem a permissão para retirar ou copiar dados pessoais 

para outro local; 

 Remoção não autorizada de dados nas dependências do controlador 

ou operador de dados; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

removerem dados pessoais não autorizados intencionalmente; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II da 

Resolução Administrativa nº 106/2017, e, em especial, nos 

procedimentos de backup institucional, que estabelecem parâmetros 

para o uso do software e a estrutura de backup do TCMGO; 

  Medidas internas de segurança estabelecidas na Superintendência 

de Informática, especialmente, paras os responsáveis pela:  Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  Divisão de Administração de Banco de 

Dados; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que as medidas de segurança existentes; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

11. Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade 

 Possíveis Causas: 

 O término da prestação de um serviço ou do prazo da retenção dos 

dados pessoais para fins legais deve culminar com a exclusão e/ou 

descarte seguro dos dados pessoais; 
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 Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade nas 

dependências do controlador ou operador de dados; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que em regra o tribunal trata dados pessoais 

nas relações jurídicas de direito público, pois estará cumprindo uma 

obrigação legal 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; 

 A retenção de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado é uma exceção; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

12. Roubo 

 Possíveis Causas: 

 Dado roubado nas dependências internas do controlador ou 

operador de dados; 

 Falhas nos controles de segurança dos sistemas a exemplo da 

ausência ou fraca criptografia; 

 Falha de segurança de sistema que permita escalação de privilégio 

ou tratamentos indevidos; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Possibilidade legal de aplicação de sanções aos servidores que 

removerem dados pessoais não autorizados intencionalmente; 
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 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II da 

Resolução Administrativa nº 106/2017, e, em especial, ons 

procedimentos de backup institucional, que estabelecem parâmetros 

para o uso do software e a estrutura de backup do TCMGO; 

 Medidas internas de segurança estabelecidas na Superintendência 

de Informática, especialmente, para os responsáveis pela:  Divisão de 

Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  Divisão de Administração de Banco de 

Dados; 

 Probabilidade: 

 Baixa, tendo em vista que as medidas de segurança existentes; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

13. Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais  

 Possíveis Causas: 

 Controlador de dados pessoais não obtém consentimento do titular 

para realizar um tratamento de dados pessoais sem embasamento legal; 

 Tratar dados pessoais nas relações jurídicas predominantemente de 

direito privado sem termo de consentimento nas dependências do 

controlador ou operador de dados; 

 Ausência de Termo de Consentimento para os usuários externos do 

Sistema de Gestão Educacional da Escola de Contas – Sophos; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Fornecimento de Termo de Consentimento no Sistema de Gestão 

Educacional da Escola de Contas, conforme previsto na RA nº 184/2021; 

 Probabilidade: 
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 Baixa, tendo em vista que - em regra - o tribunal trata dados pessoais 

nas relações jurídicas de direito público, pois estará cumprindo uma 

obrigação legal 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; 

 A coleta de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado é uma exceção; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

 

14. Vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos 

dados pessoais ao titular 

 Possíveis Causas: 

 Realizar operação de processamento de dados pessoais em 

desconformidade com a LGPD;  

 Realizar operação de processamento de dados que não atenda esse 

requisito pode produzir informações com vinculações ou associações 

indevidas; 

 Tratar dados pessoais nas relações jurídicas predominantemente de 

direito privado sem termo de consentimento;  

 Realizar a vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos 

dados pessoais ao titular nas dependências do controlador ou operador 

de dados; 

 Práticas e Medidas de Controle Existentes: 

 Regras de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 184/2021; 

 Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II da RA nº 

106/2017; 

 Probabilidade: 
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 Baixa, tendo em vista as regras de segurança estabelecidas; 

 Impacto: 

 Grave, em razão da possibilidade de ocorrência de situações 

acidentais ou ilícitas; 

 Nível de Risco: 

 Risco elevado. 

9.2.3.2. Matriz de Probabilidade e Impacto 

A avaliação da importância do risco e consequentemente, da prioridade 

da atenção, normalmente é conduzida, usando uma tabela de referência ou uma 

matriz de probabilidade e impacto.   

Essa matriz especifica a probabilidade e impacto de cada risco 

avaliado motivadamente, de forma a classificar o nível dos riscos em: baixo, 

moderado ou elevado.  

Matriz de Probabilidade e Impacto dos Riscos de  
Proteção de Dados Pessoais identificados no TCMGO 

Riscos identificados  Probabi
lidade  

Impacto Classificação 

1 Acesso não autorizado.  Baixa Grave Risco Elevado 

2 Coleção excessiva. Baixa Sem 
impacto 

Risco Baixo 

3 Compartilhar ou distribuir dados pessoais com 
terceiros fora do TCMGO sem o consentimento 
do titular dos dados pessoais. 

Baixa Grave Risco Elevado 

4 Falha em considerar os direitos do titular dos 
dados pessoais (Ex.: perda do direito de 
acesso). 

Baixa Grave Risco Elevado 

5 Falha ou erro de processamento (Ex.: execução 
de script de banco de dados que atualiza dado 
pessoal com informação equivocada, ausência 
de validação dos dados de entrada etc.). 

Baixa Grave Risco Elevado 

6 Informação insuficiente sobre a 
finalidade do tratamento. 

Baixa Grave Risco Elevado 

7 Modificação não autorizada. Baixa Grave Risco Elevado 

8 Perda. Baixa Grave Risco Elevado 

9 Reidentificação de dados 
pseudonimizados. 

Rara Médio Risco 
Moderado 

10 Remoção não autorizada Baixa Grave Risco Elevado 

11 Retenção prolongada de dados 
pessoais sem necessidade. 

Baixa Grave Risco Elevado 

12 Roubo Baixa Grave Risco Elevado 

13 Tratamento sem consentimento do titular dos 
dados pessoais (caso o tratamento não esteja 
previsto em legislação ou regulação pertinente). 

Baixa Grave Risco Elevado 
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14 Vinculação ou associação indevida, direta ou 
indireta, dos dados pessoais ao titular. 

Baixa Grave Risco Elevado 

10. MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS IDENTIFICADOS 

10.1. PLANEJAMENTO AS RESPOSTAS AOS RISCOS  

Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 

do projeto, é posterior aos processos de realizar a análise qualitativa dos riscos e 

engloba a identificação e a designação de uma pessoa para assumir a 

responsabilidade para cada resposta ao risco acordada e financiada. 

Existem várias estratégias de respostas a riscos disponíveis. A 

estratégia ou a mescla de estratégias com maior probabilidade de ser eficaz deve ser 

selecionada para cada risco. Podem ser usadas ferramentas de análise de riscos, 

como análise da árvore de decisão para escolher as respostas mais adequadas. 

Segundo o Manual de Gestão de Riscos do TCU113: 

A identificação das medidas de resposta ao risco, assim como a identificação 
de riscos, deve ser realizada em oficinas de trabalho ou, conforme o caso, 
pelo próprio gestor do risco, com a participação de pessoas que conheçam 
bem o objeto de gestão de riscos. 

São desenvolvidas ações específicas para implementar essa estratégia 

e principais alternativas, conforme necessário. É possível desenvolver um plano 

alternativo para a implementação caso a estratégia selecionada não seja totalmente 

eficaz ou se um risco aceito ocorrer.  

Três das estratégias, a seguir, em geral, se aplicam a ameaças ou 

riscos que, se ocorrerem, podem ter impactos negativos nos objetivos do projeto. A 

quarta estratégia compreende a aceitação dos riscos que pode ser usada tanto para 

riscos negativos ou ameaças, como para riscos positivos ou oportunidades. Essas 

estratégias, descritas a seguir, são eliminar, transferir, mitigar ou aceitar: 

 Eliminar: a eliminação de riscos engloba a alteração do plano de 

gerenciamento do projeto para remover totalmente a ameaça. O gerente 

                                            
113 TCU. Manual de Gestão de Riscos, 2ª Edição. Portal do TCU, 2020, p. 31. 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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do projeto também pode isolar os objetivos do projeto o impacto do risco 

ou alterar o objetivo que está ameaçado. 

Exemplos disso incluem estender o cronograma, alterar a estratégia ou 

reduzir o escopo. A estratégia mais radical é a suspensão total do 

projeto. Alguns riscos que surgem no início do projeto podem ser 

evitados esclarecendo os requisitos, obtendo informações, melhorando 

a comunicação, ou adquirindo conhecimentos especializados; 

 

 Transferir: a transferência de riscos exige a mudança de alguns ou 

todos os impactos negativos de uma ameaça juntamente com a 

responsabilidade da resposta para um terceiro. Transferir o risco 

simplesmente passa a responsabilidade pelo gerenciamento para outra 

parte, mas não o elimina. Transferir a responsabilidade pelo risco é mais 

eficaz ao lidar com a exposição a riscos financeiros. 

A transferência dos riscos quase sempre envolve o pagamento de um 

prêmio à parte que está assumindo o risco. Ferramentas de 

transferências podem ser bastante variadas incluem, entre outras, o uso 

de seguros, seguros desempenho, garantias, finanças, etc.;  

 

 Mitigar: a mitigação de riscos implica a redução da probabilidade 

e/ou do impacto de um evento de riscos adverso, para dentro de limites 

aceitáveis.  

Adotar uma ação antecipada para reduzir a probabilidade e/ou impacto 

de um risco ocorrer, em geral é mais eficaz do que reparar o dano depois 

de o risco ter ocorrido. 

 

 Aceitar: essa estratégia é adotada quando raramente é possível 

eliminar todas as ameaças de um projeto. Indica que a equipe do projeto 

decidiu não alterar o plano de gerenciamento do projeto para lidar com 

um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de resposta 

adequada. Pode ser passiva ou ativa. Aceitação passiva não requer 

nenhuma ação exceto documentar a estratégia deixando que a equipe 

do projeto trate dos riscos quando eles ocorrem. 



 

112 

No processo de planejar as respostas aos riscos, as respostas 

apropriadas são escolhidas, acordadas e incluídas no registro dos riscos, cujos 

componentes, nesse ponto, podem incluir: 

 Riscos identificados, suas descrições, áreas do projeto afetadas, 

suas causas e como podem afetar os objetivos estipulados; 

 Proprietários dos riscos e as responsabilidades atribuídas; 

 Estratégias de respostas acordadas; 

 Ações específicas para implementar a estratégia de resposta 

escolhida; 

 Planos de contingência e gatilhos que indiquem a execução; 

 Planos alternativos para serem usados como uma reação a um risco 

que ocorreu e quando a principal resposta foi inadequada; 

 Riscos secundários que surgem como o resultado direto da 

implementação de uma resposta a riscos e reservas para contingência 

que são calculadas com base na análise quantitativa de riscos do projeto 

e os limites de riscos da organização. 

No caso, como forma de resposta aos riscos registrados neste 

Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPDP), será implementado o 

Programa de Governança em Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO114, 

estabelecido no Apêndice “B” desta Resolução Administrativa, que conterá 

medidas de segurança técnicas ou administrativas aptas a proteger os dados 

pessoais tratados no âmbito do Tribunal, bem como mitigar os riscos contidos neste 

relatório. 

10.1.1. MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELO CONTROLADOR PARA 

TRATAR OS RISCOS IDENTIFICADOS 

Segundo o art. 46 da LGPD, os agentes de tratamento devem adotar 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 

pessoais: 

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, 

                                            
114 Art. 50, §2º, I, d, da LGPD. 
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alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito. 

De acordo com o Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD115, os controles adotados podem contribuir para a prevenção 

do risco, para sua mitigação, ou ambos ao mesmo tempo: 

Cada controle pode atuar de maneira diferente em relação a um determinado 
risco: podem contribuir para a prevenção do risco, para sua mitigação, ou 
ambos ao mesmo tempo.  

Controles de prevenção atuam na redução da probabilidade da ocorrência do 
risco e controles de mitigação atuam na redução do impacto do risco. 

Dessa forma, considerando a análise qualitativa realizada para cada 

risco identificado, serão apresentadas as medidas de segurança técnicas ou 

administrativas para prevenir a probabilidade de ocorrência ou reduzir o impacto 

do risco: 

1. Risco de acesso não autorizado 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar a regulamentação da forma de retirada de processos da 

sede do TCMGO, bem como as formas de comunicação entre os 

servidores e o público interno e externo, estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Aplicar sanções aos servidores que permitirem o acesso não 

autorizado intencionalmente; 

 Publicar informativos no Portal dos Servidores com ações de 

conscientização sobre as regras para o tratamento de dados pessoais 

no TCMGO; 

 Divulgar normas de credenciais de acesso; 

 Divulgar normas de acesso à Equipamentos, Máquinas e 

Impressoras; 

 Divulgar normas de Acesso à Rede e Acesso a Rede Sem Fio; 

                                            
115 GOVERNO FEDERAL. Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD.  Versão 1.0, p. 

19, 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: 8 mar. 2022. 
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 Divulgar normas para Acesso à Internet; 

 Aumentar a restrição de ao acesso ao banco de dados; 

 Aumentar a restrição de acesso aos sistemas de segurança; 

 Aumentar a fiscalização de concessão de permissões à rede do 

Tribunal; 

 Implementar controle de acesso às dependências do TCMGO por 

meio de biometria e de reconhecimento facial; 

 Revisar os Padrões Técnicos de Segurança previstos na Resolução 

Administrativa nº 106/2017; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

2. Coleção excessiva 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Nas ações de capacitação, coletar dados somente com a anuência 

do titular, mediante termo de consentimento, por meio de sistema 

informatizado gerido pela Escola de Contas; 

 Publicar a Política de Privacidade de Dados do Site do Tribunal, para 

dar publicidade aos usuários dos dados coletados; 
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 Publicar o Portal da LGPD no site do Tribunal, contendo os meios 

para interação dos titulares de dados que queiram exercer seus direitos 

no sentido de minimizar os dados coletados pelo TCMGO, os quais estão 

devidamente publicados no Anexo II da RA nº 184/2021;  

 Observar o princípio da necessidade em todas as hipóteses de 

tratamento de dados pessoais no TCMGO;  

 Nas Ações Administrativas Internas, coletar somente os dados 

necessários para o cumprimento de medidas de segurança e obrigações 

legais ou regimentais; 

 Orientar os operadores de dados para somente coletar dados 

pessoais necessários à finalidade do tratamento de dados pessoal; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

  Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixo; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação; 

 Risco Residual: 

 Risco Baixo. 

 

3. Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora do 

TCMGO sem o consentimento do titular dos dados pessoais 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar a retirada de processos da sede do TCMGO, bem como 

as formas de comunicação entre os servidores e o público interno e 

externo, estabelecida na Portaria nº 120/2022 do Presidente do Tribunal; 
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 Nas ações de capacitação, compartilhar dados pessoais somente 

com a anuência do próprio titular, mediante termo de consentimento 

específico para esse finalidade, por meio de sistema informatizado 

gerido pela Escola de Contas; 

 Garantir a concessão de Termo de Consentimento na prestação de 

serviços à sociedade, na realização de ações de capacitação e  nas 

ações administrativas internas que possuam relações jurídicas 

predominantemente de direito privado; 

 Fiscalizar o compartilhamento indevido de dados nas dependências 

do controlador ou operador de dados; 

 Fiscalizar a regulamentação da forma de retirada de processos da 

sede do TCMGO, bem como as formas de comunicação entre os 

servidores e o público interno e externo, estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa;  

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio;  

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

4. Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais  

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 
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 Promover a realização de cursos de capacitação específicos para o 

servidor designado por desempenhar a função de Encarregado no 

TCMGO, de forma a aperfeiçoar o atendimento das requisições 

efetuadas pelos titulares; 

 Somente atender os direitos do titular após a confirmação prévia de 

que o requisitante é realmente o titular dos dados; 

 Obter parecer jurídico antes do atendimento do titular de dados, 

quando for o caso,  para evitar que a LGPD entre em conflito com outras 

leis, tais como Lei da Transparência, Lei de Responsabilidade Fiscal etc.; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa;  

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio;  

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado; 

 

5. Falha ou erro de processamento 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar o cumprimento dos Padrões Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TCMGO, 

contida no Anexo II da RA nº 106/2017; 

 Fiscalizar as medidas internas de segurança estabelecidas pela 

Superintendência de Informática, especialmente, nas seguintes áreas de 

atuação: Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão 
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de Projetos de Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

 Fiscalizar a Execução de script de banco de dados que atualiza dado 

pessoal;  

 Fiscalizar se os Dados de entrada que são corretamente validados; 

 Fiscalizar Operações de tratamento automatizadas dos sistemas 

que eventualmente alteram a composição dos dados armazenados; 

 Fiscalizar o processamento de dados nas dependências do 

controlador ou operador; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio;  

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

6. Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Publicar no Portal da LGPD no site do Tribunal, as finalidades 

pertinentes a cada hipótese de tratamento de dados, conforme 

evidenciado no Anexo II da RA nº 184/2021;  

 Revisar o Anexo II da RA nº 184/2021 anualmente;  
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 Fiscalizar a divulgação das hipóteses de tratamento de dados com 

objetivo de verificar se estão sendo disponibilizadas informações 

suficientes aos titulares sobre a finalidade do tratamento; 

 Fiscalizar o fornecimento de termo de consentimento para verificar 

se estão sendo disponibilizadas informações suficientes aos usuários 

sobre a finalidade do tratamento proposto; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

7. Modificação não autorizada 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar a retirada de processos da sede do TCMGO, bem como 

as formas de comunicação entre os servidores e o público interno e 

externo, estabelecida na Portaria nº 120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Aplicar sanções aos servidores que modificarem dados 

intencionalmente; 

 Fiscalizar o cumprimento dos Padrões Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TCMGO, 

contida no Anexo II da RA nº 106/2017; 
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 Fiscalizar as medidas internas de segurança estabelecidas pela 

Superintendência de Informática, especialmente, nas seguintes áreas de 

atuação: Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão 

de Projetos de Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

 Fiscalizar o controle de acesso para modificação de dados pessoais 

no banco de dados do Tribunal; 

 Fiscalizar as permissões concedidas aos usuários que permitem a 

alteração de um determinado dado pessoal;  

 Fiscalizar o processamento de dados que pode gerar uma 

modificação nos dados pessoais; 

 Fiscalizar a modificação de dados pessoais nas dependências do 

controlador ou operador de dados; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa;  

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

8. Perda 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 
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 Fiscalizar a retirada de processos da sede do TCMGO, bem como 

as formas de comunicação entre os servidores e o público interno e 

externo, estabelecida na Portaria nº 120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Aplicar sanções aos servidores que provocarem a perda de dados 

intencionalmente;  

 Fiscalizar os Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TCMGO contida no Anexo II da 

RA nº 106/2017 e, especial, os procedimentos de backup institucional, 

que estabelece parâmetros para o uso do software e a estrutura de 

backup do TCMGO; 

 Fiscalizar as medidas internas de segurança estabelecidas na 

Superintendência de Informática, especialmente, para as seguintes 

áreas:  Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de 

Projetos de Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

 Fiscalizar a modificação de dados pessoais no banco de dados do 

Tribunal não autorizada;  

 Fiscalizar e aplicar sanções aos responsáveis por perdas indevidas 

provocadas por ações intencionais de usuários. Recuperar dados 

mediante backup;  

 Fiscalizar as perdas provenientes de ações não intencionais de 

operadores como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em 

hardware, entre outras. Recuperar dados mediante backup; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa;  

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio;  

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 



 

122 

 Risco Moderado. 

 

9. Reidentificação de dados pseudonimizados 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar os Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II 

da RA nº 106/2017; 

 Fiscalizar os procedimentos de anonimização ou pseudonimização 

de dados pessoais realizados no âmbito da TI; 

 Auditar se após a realização dos procedimentos de anonimização ou 

pseudonimização os dados pessoais podem ser reidentificados por 

cruzamento simples de dados pessoais; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Rara; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de médio para leve; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco baixo. 

 

10. Remoção não autorizada 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 
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 Fiscalizar a regulamentação da forma de retirada de processos da 

sede do TCMGO, bem como as formas de comunicação entre os 

servidores e o público interno e externo, estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Aplicar sanções aos servidores que removerem dados pessoais não 

autorizados intencionalmente; 

 Fiscalizar os Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TCMGO, contida no Anexo II 

da RA nº 106/2017 e, especial, os procedimentos de backup 

institucional, que estabelece parâmetros para o uso do software e a 

estrutura de backup do TCMGO; 

 Fiscalizar as medidas internas de segurança estabelecidas na 

Superintendência de Informática, especialmente, para as seguintes 

áreas: Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de 

Projetos de Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

 Fiscalizar a remoção de dados pessoais no banco de dados do 

Tribunal; 

 Fiscalizar as permissões concedidas para retirar ou copiar dados 

pessoais para outro local; 

 Fiscalizar a remoção de dados nas dependências do controlador ou 

operador de dados; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa;  

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 
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11. Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fiscalizar a regulamentação da forma de retirada de processos da 

sede do TCMGO, bem como as formas de comunicação entre os 

servidores e o público interno e externo, estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Fiscalizar o término do prazo da retenção dos dados pessoais para 

fins legais no sentido de verificar se de fato ocorreu à exclusão e/ou 

descarte seguro dos dados pessoais; 

 Fiscalizar a retenção prolongada de dados pessoais nas 

dependências do controlador ou operador de dados; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

12. Roubo 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 
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 Fiscalizar a regulamentação da forma de retirada de processos da 

sede do TCMGO, bem como as formas de comunicação entre os 

servidores e o público interno e externo, estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do Tribunal; 

 Instaurar processo administrativo e aplicar sanções aos servidores 

que removerem dados pessoais não autorizados intencionalmente; 

 Fiscalizar os Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TCMGO contida no Anexo II da 

RA nº 106/2017 e, especial, nos procedimentos de backup institucional, 

que estabelecem parâmetros para o uso do software e a estrutura de 

backup do TCMGO; 

 Fiscalizar as medidas internas de segurança estabelecidas na 

Superintendência de Informática, especialmente, paras as seguintes 

áreas:  Divisão de Infraestrutura e Segurança da Informação, Divisão de 

Projetos de Tecnologia da Informação e Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

 Fiscalizar se a criptografia dos dados pessoais está sendo realizada 

forma adequada; 

 Fiscalizar a segurança dos sistemas que permitam a escalação de 

privilégios para o tratamento de dados; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

13. Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais 
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 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 

 Fornecer Termo de Consentimento nas hipóteses estabelecidas no 

Anexo II da RA nº 184/2021; 

 Fiscalizar se os operadores de dados pessoais obtêm o 

consentimento do titular para realizar o tratamento de dados pessoais 

com o embasamento legal devido; 

 Fiscalizar o tratamento de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado que exijam termo de 

consentimento nas dependências do controlador ou operador de dados; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

14. Vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos 

dados pessoais ao titular 

 Medidas de Segurança Técnicas ou Administrativas: 

 Implementar as Regras de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021; 
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 Fiscalizar os Padrões Técnicos de Segurança estabelecidos na  

Política de Segurança da Informação do TCMGO contida no Anexo II da 

RA nº 106/2017;  

 Fiscalizar se as operações de processamento de dados pessoais 

estão em conformidade com a LGPD;  

 Fiscalizar o tratamento de dados pessoais nas relações jurídicas 

predominantemente de direito privado que exijam termo de 

consentimento; 

 Implementar e dar Publicidade ao Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO, estabelecido no Apêndice 

“B” desta Resolução Administrativa; 

 Probabilidade e Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Baixa; 

 Impacto após Adoção de Medidas de Controle: 

 Reduziu o risco de Grave para Médio; 

 Efeito sobre o Risco: 

 Mitigação, pois as medidas adotadas são capazes de reduzir o 

impacto do risco; 

 Risco Residual: 

 Risco Moderado. 

 

Assim, considerando o detalhamento das medidas de segurança 

realizadas, elaborou-se a tabela a seguir, que evidencia, de forma sintética, o risco 

residual após a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e 

mecanismos de mitigação de riscos adotados: 

 

Medidas de Segurança para o Controle dos Riscos de  
Proteção de Dados Pessoais identificados no TCMGO 

Riscos identificados  Medidas de 
Segurança 

Efeito  Risco Residual 

1 Acesso não autorizado.  Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

2 Coleção excessiva. Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Baixo 
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3 Compartilhar ou distribuir dados 
pessoais com terceiros fora do 
TCMGO sem o consentimento do 
titular dos dados pessoais 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

4 Falha em considerar os direitos do 
titular dos dados pessoais  

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

5 Falha ou erro de processamento  Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

6 Informação insuficiente sobre a 
finalidade do tratamento 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

7 Modificação não autorizada Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

8 Perda Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

9 Reidentificação de dados 
pseudonimizados. 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Baixo 

10 Remoção não autorizada Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

11 Retenção prolongada de dados 
pessoais sem necessidade 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

12 Roubo Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

13 Tratamento sem consentimento do 
titular dos dados pessoais (caso o 
tratamento não esteja previsto em 
legislação ou regulação pertinente) 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

14 Vinculação ou associação indevida, 
direta ou indireta, dos dados pessoais 
ao titular 

Prevenção 
e Mitigação 

Mitigação 
do Risco 

Risco Moderado 

 

11. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO  

A presente resolução foi elaborada por comissão multidisciplinar 

instituída para essa finalidade e foi objeto de parecer jurídico da Assessoria Jurídica 

da Presidência do Tribunal. 

Ato contínuo, a minuta foi submetida pelo Presidente do Tribunal para 

deliberação em Sessão Técnico-Administrativa. A discussão, deliberação e aprovação 

do RIPDP ocorreu no Tribunal Pleno, o qual é integrado por sete Conselheiros, 

mediante a participação do Procurador Geral do Ministério Público de Contas. 

 Sendo assim, este relatório está aprovado, conforme as assinaturas 

dos membros participantes da sessão registradas nos autos.  
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento estabelece o Programa de Governança em 

Privacidade no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Visa essencialmente demonstrar o comprometimento do Tribunal em 

adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma 

abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Tal 

exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos: 

 Introdução: descreve as características do Programa de 

Governança em Privacidade de Dados Pessoais do TCMGO; 

 Processos e políticas internas de proteção de dados pessoais: 

sintetizam as normas e boas práticas relativas à proteção de dados 

pessoais em vigor no TCMGO; 

 Políticas e salvaguardas estabelecidas com base em avaliação 

de impactos e riscos à privacidade: descrevem as medidas técnicas 

e administrativas tomadas para proteger os dados pessoais de acessos 

não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, com base no 

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais do TCMGO; 

 Planos de resposta a incidentes e remediação: descrevem os 

planos de resposta a incidentes e remediação no caso de ocorrência de 

incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos 

titulares; e 

 Considerações Finais. 

Este documento foi elaborado com base nas Diretrizes de Boas Práticas 

e de Governança para o Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO, nas Políticas de 

Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação e de Gestão de Riscos do 

TCMGO, no Guia de Boas Práticas para Implementação da LGPD da Administração 

Pública Federal, no Guia Orientativo para o Tratamento de Dados Pessoais pelo 

Poder Público da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e nas Resoluções 

Administrativas do TCMGO que se relacionam com o tema. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei Federal n° 

13.709, de 14 de agosto de 2018116) foi promulgada com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da 

personalidade de cada indivíduo.  

Logo após a sua entrada em vigor, o Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás (TCMGO) publicou a Resolução Administrativa - RA nº 

00184/2021117, que aprova as Diretrizes de Boas Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO e dá outras providências. 

Considerando a relevância do tema, foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 115/2022118, que alterou a Constituição Federal de 1988 para incluir 

a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. 

De acordo com o art. 38 da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD) poderá determinar ao TCMGO que elabore relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais.  

Antes mesmo de eventual obrigação e com o objetivo de estabelecer um 

processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade, o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás resolveu elaborar o primeiro Relatório de 

Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP), conforme consta no Apêndice A 

desta Resolução Administrativa. 

Por conseguinte, como forma de resposta aos riscos registrados neste 

RIPDP, será implementado o Programa de Governança em Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO estabelecido nesta desta Resolução Administrativa. 

                                            
116 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. 
117   TCMGO. Resolução Administrativa nº 184/2021. 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. Disponível em: <https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/12/RA-184-21.pdf>. 

Acesso em: 8 mar. 2022. 
118 BRASIL. Emenda Constitucional nº 115/2022. Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados 

pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar 
sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm>. Acesso em: 9 mar. 2022. 

http://www.tcmgo.tc.br/
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O objetivo deste Programa de Governança em Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO é demonstrar o comprometimento do tribunal em adotar 

processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, 

de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. 

Para isso, o Programa de Governança em Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO descreve as medidas de segurança técnicas ou administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais tratados no âmbito do Tribunal, bem como mitigar 

os riscos contidos no RIPD, entre outras providências. 

Ressalta-se que o item 2.7.3.1 do Anexo I da RA nº 184/2021119 

determina que os operadores de dados pessoais do TCMGO deverão observar o 

Programa de Governança em Privacidade de dados Pessoais, nos termos do art. 

50, § 2º, I, da LGPD: 

Art. 50, § 2º [...] o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume 

de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a 

probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá: 

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; 

 

                                            
119 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 LGPD (item 2.7.3.1 do Anexo I da RA nº 184/2021). 
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Dessa forma, será possível auditar o cumprimento das regras 

estabelecidas no Programa de Governança em Privacidade de Dados Pessoais do 

TCMGO, bem como atender a eventuais solicitações da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, nos termos do art. 50, § 2º, II da LGPD120. 

2. METODOLOGIA 

O presente programa foi elaborado com base nos requisitos 

estabelecidos nos art. 50, § 2º, I, da LGPD, bem como nas orientações do Guia de 

Boas Práticas da Administração Pública Federal121 para Implementação da LGPD.  

O programa foi elaborado - em sentido amplo -, com o objetivo de ser 

aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que são objeto de tratamento nas 

hipóteses definidas pelo TCMGO, quais sejam: ações de controle externo, serviços à 

sociedade, ações de capacitação e ações administrativas internas.  

Nesse sentido, as medidas de segurança foram estabelecidas 

priorizando os principais riscos existentes no tratamento de dados pessoais pelo 

TCMGO, que são aplicáveis a todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais 

definidas, bem como na maioria dos processos específicos contidos nessas hipóteses.  

O risco de acesso não autorizado aos dados pessoais, por exemplo, é 

aplicável a qualquer hipótese de tratamento de dados do TCMGO. No contexto das 

ações administrativas internas, por exemplo, ele também se aplica aos processos 

específicos de gestão de recursos humanos, de aquisições, licitações e contratos, etc.  

Em caráter complementar, foram seguidos os parâmetros contidos Guia 

de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD, do Governo 

Federal122, bem como no Guia Orientativo para o Tratamento de Dados Pessoais 

                                            
120 Art. 50, § 2º,  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. 
121 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: 8 mar. 
2022. 
122 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: 8 mar. 2022. 

http://www.tcmgo.tc.br/
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pelo Poder Público123 elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - 

ANDP. 

3. PROCESSOS E POLÍTICAS INTERNAS DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS  

Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo, o TCMGO 

estabeleceu diversas normas e boas práticas relativas à proteção de dados 

pessoais. 

Por meio da RA nº 184/2021, o Tribunal publicou a Resolução 

Administrativa nº 184/2021, que 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. 

Em síntese, a normativa atribui competência ao Presidente do TCMGO 

para exercer as funções cabíveis de controlador no âmbito do Tribunal, define 

regras para o tratamento de dados pessoais, bem como descreve as hipóteses de 

tratamento de dados pessoas. 

O Anexo I da RA nº 184/2021 evidencia os principais aspectos da LGPD 

aplicados ao TCMGO, bem como estabelece Regras de Boas Práticas e de 

Governança de Tratamento de Dados Pessoais no tribunal. Tais regras 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; 

                                            
123 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível em: < 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > Acesso em: 
8 mar. 2022. 
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 os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos; e  

 outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. 

No âmbito do TCMGO, os Operadores de dados pessoais podem ser 

servidores (em sentido amplo) ou pessoas 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 Federal124: 

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. 

 

Em síntese, 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; 

● tratar e compartilhar os dados pessoais somente nas hipóteses 

permitidas em lei; 

                                            
124 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. 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

13 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

● 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; e 

● colaborar com o encarregado. 

Já o Anexo II da RA nº 184/2021 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. Além disso, informa os 

direitos dos titulares de dados pessoais e o modo de comunicação deles com o 

Tribunal para requisitar informações.  

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.  

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. 

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 

http://www.tcmgo.tc.br/
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Federal. 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, 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 o 

consentimento do titular, mediante Termo, 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.  

Com o objetivo de dar transparência a essas normas, o Tribunal 

desenvolveu um Portal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais125 no seu site, 

que contém diversas informações relevantes, quais sejam: 

 O TCMGO e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  

 Diretrizes de Boas Práticas e de Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais no TCMGO;  

 Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais no TCMGO;  

 Dados do Controlador; 

- O Estado de Goiás na condição de Controlador; 

- Atribuições de Controlador exercidas pelo TCMGO; 

 Dados do Encarregado de Proteção de Dados Pessoais;  

 Meios para interação do titular com o TCMGO;  

 Legislação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  

 Política de Privacidade de Dados.  

Ressalta-se que, antes mesmo da publicação da LGPD, o Tribunal já se 

preocupava com normas de conduta e padrões técnicos de segurança voltados para 

a proteção de dados pessoais nos processos administrativos, conforme discorrido 

a seguir. 

                                            
125 TCMGO. Portal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: < https://www.tcmgo.tc.br/site/ 

>. Acesso em: 30 mar. 2022. 
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O acesso aos autos, por exemplo, somente é permitido nas hipóteses 

previstas no Regimento Interno126, bem como nas demais resoluções administrativas 

que regulam o tema.  

Segundo o art. 3º da RA n° 46/2015127, 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. 

De acordo com o art. 4º da RA n° 46/2015, o sigilo será declarado pelo 

relator de maneira fundamentada, de forma que somente as partes, o 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. 

Na hipótese de denúncias e representações, por exemplo, compete ao 

Conselheiro relator, no exame de admissibilidade emitir ato motivado quanto à 

                                            
126 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-compilado-Biblioteca-At%C3%A9-RA-
082-19.pdf>.Acesso em:  9 mar. 2022. 
127 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: 10 mar. 2022. 
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necessidade de apuração em caráter sigiloso, nos termos da Resolução 

Administrativa n° 76/2019128: 

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. 

 

Quanto a eventual incidente de segurança de informações sigilosas 

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

Servidores do TCMGO129 prevê o dever dos servidores de manter sob sigilo os 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; 

                                            
128 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-o-ju%C3%ADzo-de-admissibilidade-de-
den%C3%BAncias-e-representa%C3%A7%C3%B5es-retificada-com-sugest%C3%B5es-MPC.pdf>.Acesso em: 
10 mar. 2022. 
129 TCMGO. Resolução Administrativa n° 323/2013. Código de Ética dos Membros e Servidores do TCMGO. 

Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/resolucoes-administrativas-por-ano/>. Acesso em: 10 mar. 
2022. 
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Como boa prática de governança, o Tribunal aprovou a Política de 

Segurança da Informação, contida no Anexo II da RA nº 106/2017130, que é 

composta por um conjunto de normas destinadas à proteção da informação e à 

regulamentação do seu manuseio, cabendo aos usuários à 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. 

Os Padrões Técnicos de Segurança contidos na  Política de 

Segurança da Informação visam promover, direta ou indiretamente, a proteção de 

dados pessoais, e abordam os seguintes temas: 

 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; e 

 Backup. 

Segundo a Política de Segurança da Informação do TCMGO, 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; 

 

O Tribunal também instituiu uma Política de Gestão de Riscos, contida 

no Anexo III da RA nº 106/2017, que se constitui no instrumento que visa estabelecer 

o planejamento do gerenciamento de riscos por meio do exercício do processo de 

                                            
130 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: 9 mar. 2022.   
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decidir como abordar e como executar atividades que visem monitorar ameaças à 

sustentabilidade da segurança da área de sistemas de informações.  

Além disso, considerando a necessidade de unificar demandas e 

soluções, racionalizar os processos de trabalho, definir responsáveis, concentrar as 

requisições feitas à Superintendência de Informática e padronizar entendimentos, 

inclusive no que tange à Política de Segurança da Informação, foi criado o Comitê 

Gestor das Estratégias de Tecnologia da Informação por meio da RA nº 

35/2017131. 

 
 

4. POLÍTICAS E SALVAGUARDAS ESTABELECIDAS COM BASE EM 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RISCOS À PRIVACIDADE   

Segundo o art. 46 da LGPD, os agentes de tratamento devem adotar 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 

pessoais: 

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. 

Para isso, o Tribunal planejou-se identificar os riscos de tratamento de 

dados pessoais em consonância com o Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD do Governo Federal132, baseando-se nas seguintes categorias: 

estrutura, sistema e privacidade. 

A lista de riscos identificados está registrada no Relatório de Impacto 

de Proteção de Dados Pessoais do TCMGO, constante no Apêndice A desta 

Resolução Administrativa, conforme a seguir: 

                                            
131 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/wp-content/uploads/2017/08/RA035-

2017.pdf>.Acesso em:  9 mar. 2022.   
132 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: 8 mar. 2022 
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Lista de Riscos Identificados 

Idt. Descrição Detalhamento 

1 Acesso não autorizado.  Acesso indevido a um ambiente físico ou 

lógico. 

2 Coleção excessiva. Coleta de dados pessoais em quantidade 

superior ao mínimo necessário à finalidade do 

tratamento ou atividade que fará uso do dado 

pessoal. 

3 Compartilhar ou distribuir dados 

pessoais com terceiros fora do 

TCMGO sem o consentimento do 

titular dos dados pessoais. 

Instituição não atende sua finalidade legal e 

compartilha os dados sem consentimento do 

titular dos dados pessoais (LGPD, art. 27). 

4 Falha em considerar os direitos 

do titular dos dados pessoais. 

Garantia de atendimento dos direitos do 

titular, conforme descrito nos artigos 17 a 23 

da LGPD. 

5 Falha ou erro de processamento.  Dados de entrada que não são corretamente 

validados, operações de tratamento 

automatizadas do sistema que alteram de 

maneira indevida a composição do dado 

armazenado. 

6 Informação insuficiente sobre a 

finalidade do tratamento. 

O tratamento de dados pessoais realizado de 

forma eletrônica ou documento em papel deve 

atender a uma finalidade e ser exposto de 

forma transparente e clara ao detentor dos 

dados pessoais. 

7 Modificação não autorizada. Usuário sem permissões de alteração para 

um determinado dado pessoal ou registro 

realiza a modificação não autorizada. Um 

processamento indevido pode gerar uma 

modificação não autorizada. 

8 Perda. Perdas provocadas por ações intencionais de 

usuários oriundas de uma exclusão indevida 
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ou devida e não comunicadas, e provenientes 

de ações não intencionais como falhas em 

sistemas, sobrescrita de dados, falhas em 

hardware, entre outras. 

9 Reidentificação de dados 

pseudonimizados. 

Dados pessoais podem ser reidentificados 

por cruzamento simples de dados pessoais. 

10 Remoção não autorizada. Usuário não tem a permissão para retirar ou 

copiar dados pessoais para outro local. 

 

11 Retenção prolongada de dados 

pessoais sem necessidade. 

O término da prestação de um serviço ou do 

prazo da retenção dos dados pessoais para 

fins legais deve culminar com a exclusão e/ou 

descarte seguro dos dados pessoais. 

12 Roubo. Dado roubado nas dependências interna do 

controlador/operador, falhas nos controles de 

segurança dos sistemas (a exemplo da 

ausência ou fraca criptografia, falha de 

sistema que permita escalação de privilégio 

ou tratamentos indevidos), entre outras. 

13 Tratamento sem consentimento 

do titular dos dados pessoais 

(caso o tratamento não esteja 

previsto em legislação ou 

regulação pertinente). 

 

Controlador de dados pessoais não obtém 

consentimento do titular para realizar um 

tratamento de dados pessoais sem 

embasamento legal. 

 

14 Vinculação ou associação 

indevida, direta ou indireta, dos 

dados pessoais ao titular. 

A realização de operação de processamento 

de dados pessoais deve estar em 

conformidade com a LGPD. Qualquer 

operação de processamento que não atenda 

esse requisito pode produzir informações com 

vinculações ou associações indevidas. 
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A avaliação da probabilidade e do impacto foi feita para cada risco 

identificado. Os riscos foram avaliados por meio de exame documental do Processo 

Administrativo nº 05252/2021, bem como por meio de entrevistas e/ou reuniões com 

participantes selecionados por sua familiaridade com as categorias dos riscos na 

agenda.  

O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto no projeto é 

avaliado durante a entrevista ou reunião. As probabilidades e os impactos dos riscos 

são classificados de acordo com as definições fornecidas no plano de gerenciamento 

dos riscos.  

Assim, foi realizada a análise qualitativa de cada risco identificado 

evidenciando suas possíveis causas, práticas e medidas de controle existentes para 

reduzir, mitigar ou eliminar o risco, sua probabilidade de ocorrência, impacto e nível 

de risco resultante da análise realizada.  Como resultado, elaborou-se a seguinte 

Matriz de Probabilidade e Impacto dos Riscos de Tratamento de Dados Pessoais 

identificados no TCMGO: 

Matriz de Probabilidade e Impacto dos Riscos de  

Tratamento de Dados Pessoais identificados no TCMGO 

Riscos identificados  Probab

ilidade  

Impacto Classificação 

1 Acesso não autorizado.  Baixa Grave Risco Elevado 

2 Coleção excessiva. Baixa Sem 

impacto 

Risco Baixo 

3 Compartilhar ou distribuir dados pessoais com 

terceiros fora do TCMGO sem o  

consentimento do titular dos dados pessoais. 

Baixa Grave Risco Elevado 

4 Falha em considerar os direitos do titular dos 

dados pessoais (Ex.: perda do direito de 

acesso). 

Baixa Grave Risco Elevado 

5 Falha ou erro de processamento (Ex.: 

execução de script de banco de dados que 

Baixa Grave Risco Elevado 
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atualiza dado pessoal com informação 

equivocada, ausência de validação dos dados 

de entrada etc.). 

6 Informação insuficiente sobre a 

finalidade do tratamento. 

Baixa Grave Risco Elevado 

7 Modificação não autorizada. Baixa Grave Risco Elevado 

8 Perda. Baixa Grave Risco Elevado 

9 Reidentificação de dados 

pseudonimizados. 

Rara Médio Risco 

Moderado 

10 Remoção não autorizada Baixa Grave Risco Elevado 

11 Retenção prolongada de dados 

pessoais sem necessidade. 

Baixa Grave Risco Elevado 

12 Roubo Baixa Grave Risco Elevado 

13 Tratamento sem consentimento do titular dos 

dados pessoais (caso o tratamento não esteja 

previsto em legislação ou regulação 

pertinente). 

Baixa Grave Risco Elevado 

14 Vinculação ou associação indevida, direta ou 

indireta, dos dados pessoais ao titular. 

Baixa Grave Risco Elevado 

 

Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 

do projeto, é posterior aos processos de realizar a análise qualitativa dos riscos e 

engloba a identificação e a designação de uma pessoa para assumir a 

responsabilidade para cada resposta ao risco acordada e financiada. 

De acordo com o Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e 

Privacidade da LGPD133, os controles adotados podem contribuir para a prevenção 

do risco, para sua mitigação, ou ambos ao mesmo tempo: 

                                            
133 GOVERNO FEDERAL. Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade da LGPD.  Versão 1.0, p. 

19, 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: 8 mar. 2022. 
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Cada controle pode atuar de maneira diferente em relação a um determinado 
risco: podem contribuir para a prevenção do risco, para sua mitigação, ou 
ambos ao mesmo tempo.  

Controles de prevenção atuam na redução da probabilidade da ocorrência 
do risco e controles de mitigação atuam na redução do impacto do risco. 

A mitigação de riscos implica a redução da probabilidade e/ou do 

impacto de um evento de riscos adverso, para dentro de limites aceitáveis.  Adotar 

uma ação antecipada para reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco ocorrer, 

em geral é mais eficaz do que reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. 

Em síntese, após a adoção das medidas de segurança de prevenção e 

de mitigação dos riscos identificado no RIPDP, elaborou-se o seguinte quadro: 

Medidas de Segurança para o Controle dos Riscos de  

Tratamento de Dados Pessoais identificados no TCMGO 

Riscos identificados  Medidas 

de 

Segurança 

Efeito  Risco Residual 

1 Acesso não autorizado.  Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

2 Coleção excessiva. Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Baixo 

3 Compartilhar ou distribuir dados 

pessoais com terceiros fora do 

TCMGO sem o consentimento do 

titular dos dados pessoais 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

4 Falha em considerar os direitos do 

titular dos dados pessoais  

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

5 Falha ou erro de processamento  Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

6 Informação insuficiente sobre a 

finalidade do tratamento 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

7 Modificação não autorizada Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 
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8 Perda Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

9 Reidentificação de dados 

pseudonimizados. 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Baixo 

10 Remoção não autorizada Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

11 Retenção prolongada de dados 

pessoais sem necessidade 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

12 Roubo Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

13 Tratamento sem consentimento do 

titular dos dados pessoais (caso o 

tratamento não esteja previsto em 

legislação ou regulação pertinente) 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

14 Vinculação ou associação indevida, 

direta ou indireta, dos dados 

pessoais ao titular 

Prevenção 

e Mitigação 

Mitigação 

do Risco 

Risco Moderado 

 

4.1. MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS COMO FORMA DE RESPOSTA 

AOS RISCOS IDENTIFICADOS NO RIPDP 

Como forma de resposta aos riscos registrados no Relatório de 

Impacto de Proteção de Dados Pessoais foram estabelecidas, portanto, várias 

medidas de segurança de prevenção e de mitigação visando proteger os dados 

pessoais tratados no âmbito do Tribunal, as quais serão detalhadas neste Programa 

de Governança em Privacidade. 

Para cada medida de controle, será atribuída a reponsabilidade pela sua 

realização, bem como as ações esperadas para garantir a efetividade da medida de 

segurança estabelecida.  

Tais ações poderão ser objeto de auditoria e avaliação oportunamente 

visando aumentar a proteção dos dados pessoais tratados no Tribunal, em 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

25 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

consonância com o art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal, que assegura, nos 

termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.   

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022). 

4.1.1. RISCO DE ACESSO NÃO AUTORIZADO. 

 Detalhamento: o risco de acesso não autorizado corresponde ao 

acesso indevido a um ambiente físico ou lógico. 

 Possíveis causas: 

 conceder permissões indevidas a rede do Tribunal; 

 permitir o acesso indevido a um ambiente físico ou lógico; 

 acesso não autorizado de dados nas dependências do controlador 

ou operador de dados; 

 ocorrência de incidentes de segurança; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação 

do TCU134, os controles de acesso têm como objetivo proteger equipamentos, 

aplicativos e arquivos de dados contra perda, modificação ou divulgação não 

autorizada: 

 

Os controles de acesso, físicos ou lógico, têm como objetivo proteger 

equipamentos, aplicativos e arquivos de dados contra perda, modificação ou 

divulgação não autorizada.  

Os sistemas computacionais, bem diferentes de outros tipos de recursos, não 

podem ser facilmente controlados apenas com dispositivos físicos, como 

cadeados, alarmes ou guardas de segurança.  

Os controles de acesso lógico são um conjunto de procedimentos e medidas 

com o objetivo de proteger dados, programas e sistemas contra tentativas de 

acesso não autorizadas feitas por pessoas ou outros programas de 

computador. 

                                            
134 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Boas Práticas em Segurança da Informação.  4ª Edição, p. 18, 2012.  

Publicado no site do TCU. Disponível em: < 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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O controle de acesso lógico pode ser encarado de duas formas diferentes: a 

partir do recurso computacional que se quer proteger e a partir do usuário a 

quem serão concedidos certos privilégios e acessos aos recursos. 

A proteção aos recursos computacionais baseia-se nas necessidades de 

acesso de cada usuário, enquanto a identificação e a autenticação do usuário 

(confirmação de que o usuário realmente é quem ele diz ser) são feitas 

normalmente por meio de um identificador de usuário (ID) e uma senha 

durante o processo de logon no sistema. 

Nesse sentido, foram estabelecidas as seguintes medidas visando 

impedir o acesso não autorizado aos dados pessoais: 

 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Controle Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Fiscalizar a retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal. 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, 

Servidores à 

disposição do 

Ministério Público 

de Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do 

Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Instaurar processo 

administrativo e aplicar 

sanções aos servidores 

que permitirem o acesso 

não autorizado 

intencionalmente. 

Corregedoria. Autuar processo administrativo 

disciplinar quando for o caso. 
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4 Publicar informativos no 

Portal dos Servidores e no 

TCM Notícias com ações 

de conscientização sobre 

as regras para o tratamento 

de dados pessoais no 

TCMGO. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado, 

Assessoria de 

Comunicação 

Social e Recursos 

Humanos 

Publicar Informativos no Portal 

dos Servidores e no TCM 

Notícias. 

Obter o ciente da leitura dos 

informativos por meio do Portal 

dos Servidores para fim de 

arquivamento no dossiê 

funcional. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar 

informações sobre o Programa 

de Governança e Privacidade. 

5 Divulgar normas de 

credenciais de acesso. 

Superintendência 

de Informática, com 

apoio da Assessoria 

de Comunicação 

Social. 

Divulgar os principais aspectos 

relacionados às normas de 

credenciais de acesso. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as normas 

de credenciais de acesso. 

Realizar reuniões visando dar 

efetividade as normas de 

credenciais de acesso; 

Promover ações de capacitação 

sobre as normas de credenciais 

de acesso. 

6 Divulgar normas de acesso 

a Equipamentos, máquinas 

e impressoras. 

Superintendência 

de Informática, com 

apoio da Assessoria 

de Comunicação 

Social 

Divulgar os principais aspectos 

relacionados às normas de 

acesso a Equipamentos, 

Máquinas e Impressoras. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as normas 

de acesso a Equipamentos, 

máquinas e impressoras. 

Realizar reuniões visando dar 

efetividade as referidas normas; 

Promover ações de capacitação 

sobre as normas de credenciais 

de acesso. 

 

7 Divulgar normas de acesso 

à rede e acesso a rede sem 

fio. 

Superintendência 

de Informática, com 

apoio da Assessoria 

de Comunicação 

Social. 

Divulgar os principais aspectos 

relacionados às normas de 

acesso à rede e acesso a rede 

sem fio. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 
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cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as normas 

de acesso à rede e acesso a rede 

sem fio. 

Promover ações de capacitação 

sobre as normas de acesso à 

rede e acesso a rede sem fio. 

 

8 Divulgar normas para 

acesso à internet. 

Superintendência 

de Informática, com 

apoio da Assessoria 

de Comunicação 

Social. 

 Divulgar os principais aspectos 

relacionados às normas de 

acesso à internet. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as normas 

de acesso à à internet. 

Promover ações de capacitação 

sobre as normas de acesso à 

internet. 

 

9 Aumentar a restrição de 

acesso ao banco de dados. 

Superintendência 

de Informática. 

Reduzir o acesso ao banco de 

dados, que atualmente é restrito 

à equipe integrante da Divisão de 

Administração de Banco de Dados, 

devidamente credenciada pela 

Superintendência de Informática. 

Revisar e atualizar os acessos  

ao banco de dados 

periodicamente. 

 

10 Aumentar a restrição de 

acesso aos sistemas de 

segurança. 

Superintendência 

de Informática. 

Reduzir o acesso aos sistemas 

de segurança, que atualmente é 

restrito à equipe integrante da 

Divisão de Infraestrutura e 

Segurança da Informação, 

devidamente credenciada pela 

Superintendência de Informática. 

Revisar e atualizar os acessos  

aos sistemas de segurança 

periodicamente. 
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11 Aumentar a fiscalização de 

concessão de permissões 

à rede do Tribunal. 

Superintendência 

de Informática, com 

apoios da 

Superintendência 

de Administração 

Geral e Recursos 

Humanos 

Revisar as permissões de acesso 

à rede do Tribunal e revogar 

permissões, quando for o caso. 

A Superintendência de 

Administração Geral deverá 

informar tempestivamente à 

SINFO qualquer desligamento ou 

remanejamento de servidores 

para fins de atualização das 

permissões concedidas na rede.  

12 Implementar o controle de 

acesso às dependências 

do TCMGO por meio de 

biometria e de 

reconhecimento facial; 

Superintendência 

de Administração. 

Impedir o acesso não autorizado 

de pessoal nas dependências do 

Tribunal. 

13 Revisar aos Padrões 

Técnicos de Segurança 

previstos na Resolução 

Administrativa nº 106/2017. 

Superintendência 

de Informática. 

Revisar as normas e apresentar 

minuta de resolução atualizando 

os padrões de segurança, caso 

necessário. 

14 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa 

de Governança em 

Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO, 

estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 
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4.1.2. RISCO DE COLEÇÃO EXCESSIVA  

 Detalhamento: a coleção excessiva implica na coleta de dados 

pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou 

atividade que fará uso do dado pessoal. 

 Possíveis causas: coletar dados pessoais nas Ações de Controle 

Externo, Serviços à Sociedade, Ações de Capacitação e Ações Administrativas 

Internas em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou 

atividade que fará uso do dado pessoal; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o art. 6º da LGPD, as atividades de tratamento de dados 

pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas 

ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 

realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 

proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de 

dados; 

 

Além disso, o art. 23 da LGPD preconiza que o tratamento de dados 

pessoais no poder público 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. 

Nesse sentido, não é coerente coletar dados pessoais de forma 

demasiada ou exagerada nas ações do Tribunal, exceto quando tais dados sejam 

úteis e efetivamente adequados e necessários para o cumprimento da finalidade 

esperada.  

Assim, para que não ocorra à coleta excessiva de dados, devem ser 

tomadas as seguintes medidas de segurança: 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Presidência, com 

apoio do 

Promover ações de 

conscientização e ações de 
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Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Conselheiro 

Supervisor, 

Controle Interno e 

Encarregado. 

capacitação;  

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Criar página no Sharepoint com 

a finalidade de divulgar as 

Regras de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

2 Nas ações de capacitação, 

coletar dados somente com 

a anuência do titular, 

mediante termo de 

consentimento, por meio de 

sistema informatizado gerido 

pela Escola de Contas. 

Superintendência 

de Escola de 

Contas, com apoio 

da 

Superintendência 

de Informática 

Operacionalizar Termo de 

Consentimento para 

Tratamento de Dados Pessoais 

no Sistema de Gestão 

Educacional; 

Operacionalizar Termo de 

Compartilhamento de Dados 

Pessoais específico. 

3 Publicar a Política de 

Privacidade de Dados do 

Site do Tribunal, para dar 

publicidade aos usuários 

dos dados coletados. 

Superintendência 

de Informática  

Publicar a Política de 

Privacidade de Dados do Site  

 

4 Publicar o Portal da Lei 

Geral de Proteção de Dados 

Pessoais no site do Tribunal, 

contendo os meios para 

interação dos titulares de 

dados que queiram exercer 

seus direitos no sentido de 

minimizar os dados 

coletados pelo TCMGO, os 

quais estão devidamente 

publicados no Anexo II da 

RA nº 184/2021;  

Superintendência 

de Informática, com 

apoio do 

Encarregado 

Publicar o Portal da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais no 

site do Tribunal; 

Dar publicidade por meio do 

TCM Notícias. 

5 Observar o princípio da 

necessidade em todas as 

hipóteses de tratamento de 

dados pessoais no TCMGO 

Secretários de 

Controle Externo e 

Superintendente de 

Gestão Técnica; 

Superintendente de 

Escola de Contas; 

Observar o princípio da 

necessidade ao elaborar 

instruções normativas para 

coletar dados em prestações de 

contas eletrônicas; 

Coletar o mínimo necessário de 

dados no Sistema de Gestão 

Educacional da Escola de 

Contas; 
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6 Nas Ações Administrativas 

Internas, coletar somente os 

dados necessários para o 

cumprimento de medidas de 

segurança e obrigações 

legais ou regimentais; 

Superintendente de 

Administração 

Geral; 

Coletar o mínimo necessário de 

dados pessoais para executar 

as ações administrativas 

internas. 

7 Orientar os operadores de 

dados para somente coletar 

dados pessoais necessários 

à finalidade do tratamento 

de dados pessoal; 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Criar página no Sharepoint com 

a finalidade de conscientizar os 

operadores de dados para 

somente coletar dados pessoais 

necessários à finalidade do 

tratamento de dados pessoal. 

 

8 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Criar página no Sharepoint com 

a finalidade de dar Publicidade 

ao Programa de Governança 

em Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO 

 

4.1.3. RISCO DE COMPARTILHAR OU DISTRIBUIR DADOS PESSOAIS COM 

TERCEIROS FORA DO TCMGO SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS 

DADOS PESSOAIS   

 Detalhamento: a Instituição não atende sua finalidade legal e 

compartilha os dados sem consentimento do titular dos dados pessoais. Segundo o 

art. 27 da LGPD: 
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Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais 

de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será 

informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do 

titular, exceto: 

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei; 

II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada 

publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou 

III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei. 

 Possíveis causas:  

 ausência de Termo de Consentimento Específico na prestação de 

serviços à sociedade, na realização de ações de capacitação e nas ações 

administrativas internas que possuam relações jurídicas predominantemente de 

direito privado; 

 compartilhamento indevido de dados nas dependências do 

controlador ou operador de dados; 

 ocorrência de Incidentes de segurança; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Guia Orientativo para o Tratamento de Dados Pessoais pelo 

Poder Público135 elaborado pela ANDP, o uso compartilhado de dados pessoais deve 

ser realizado em conformidade com a LGPD, notadamente com os princípios, as 

bases legais, garantia dos direitos dos titulares e outras regras específicas 

aplicáveis:  

60. O compartilhamento de dados pessoais é a operação de tratamento pela 

qual órgãos e entidades públicos conferem permissão de acesso ou 

transferem uma base de dados pessoais a outro ente público ou a entidades 

privadas visando ao atendimento de uma finalidade pública. 

De forma mais específica, a LGPD utiliza o termo “uso compartilhado de 

dados”, que é definido como a “comunicação, difusão, transferência 

internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado 

de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no 

cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, 

reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades 

de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.” 

                                            
135 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, p. 14, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível 

em: < https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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62. Não obstante, assim como ocorre com as demais operações de 

tratamento, o uso compartilhado de dados pessoais deve ser realizado em 

conformidade com a LGPD, notadamente com os princípios, as bases legais, 

garantia dos direitos dos titulares e outras regras específicas aplicáveis ao 

Poder Público. Além de conferir maior previsibilidade, transparência e 

segurança jurídica ao uso compartilhado de dados, a observância dessas 

disposições legais constitui peça-chave para a promoção de uma relação de 

confiança com os titulares e para a adequada gestão de riscos pelos 

controladores, inclusive para evitar a ocorrência de abusos e desvios de 

finalidades. 

Com o objetivo impedir o compartilhamento indevido de dados, devem 

ser tomadas as seguintes medidas de segurança: 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Fiscalizar a regulamentação 

da forma de retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal; 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, Servidores 

à disposição do 

Ministério Público de 

Contas e demais 

responsáveis pelas 

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Nas ações de capacitação, 

compartilhar dados 

pessoais somente com a 

anuência do próprio titular, 

mediante termo de 

Superintendência de 

Escola de Contas e 

Superintendência de 

Informática 

Operacionalizar Termo de 

Consentimento para Tratamento 

de Dados Pessoais no Sistema 

de Gestão Educacional; 

Operacionalizar Termo de 
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consentimento específico 

para esse finalidade, por 

meio de sistema 

informatizado gerido pela 

Escola de Contas; 

Compartilhamento de Dados 

Pessoais específico. 

4 Fiscalizar a concessão de 

Termo de Consentimento  

na prestação de serviços à 

sociedade, na realização de 

ações de capacitação e  nas 

ações administrativas 

internas que possuam 

relações jurídicas 

predominantemente de 

direito privado; 

Controle Interno, com 

apoio do Encarregado. 

Realizar reuniões visando 

garantir o fornecimento de termo 

de consentimento nesses 

situações. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Fiscalizar o 

compartilhamento indevido 

de dados nas dependências 

do controlador ou operador 

de dados. 

Controle Interno, com 

apoio do Encarregado. 

Realizar reuniões visando evitar o 

compartilhamento indevido de 

dados; 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Fiscalizar a retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal. 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, Servidores 

à disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

7 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa 

de Governança em 

Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO, 

estabelecido no Apêndice B 

desta Resolução 

Administrativa. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 
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Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.4. RISCO DE FALHA EM CONSIDERAR OS DIREITOS DO TITULAR DOS 

DADOS PESSOAIS.   

 Detalhamento: garantia de atendimento dos direitos do titular, 

conforme descrito nos artigos 18 e 23 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 e observados os segredos comercial e 

industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; 

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;  

[...] 

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; 
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III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de 

tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei;  

 Possíveis causas:  

 garantir de atendimento dos direitos do titular, conforme descrito nos 

artigos 17 a 23 da LGPD, sem a confirmação prévia de que o requisitante é realmente 

o titular dos dados; 

 atender ao titular de dados nas hipóteses vedadas pela Constituição 

Federal, pela Lei de Acesso à Informação e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

que obrigam a divulgação de informações de interesse público, mesmo que 

contenham dados pessoais; 

 permitir à anonimização dos dados pessoais do titular divulgados nos 

portais de transparência, quando houver previsão legal e as informações forem 

necessárias para promover o controle externo, o controle social e a transparência das 

contas públicas, na persecução do interesse público; 

 deixar de cumprir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais no compartilhamento de dados pessoais nos Portais de Transparência, 

deixando de anonimizar ou mascarar dados pessoais, por exemplo, quando não 

houver conflito com outras leis ou não houver prejuízo ao exercício constitucional do 

controle externo; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Guia de Boas Práticas para Implementação da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais da Administração Pública Federal136, são direitos dos 

titulares: 

 Direito ao tratamento adstrito aos propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento 

posterior de forma incompatível com essas finalidades (Princípio da 

finalidade); 

 Direito ao tratamento adequado, compatível com as finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento 

(Princípio da adequação); 

                                            
136 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo Federal.  Versão 
2.0, p. 15 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: 8 mar. 
2022. 
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 Direito à 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 (Princípio da necessidade); 

 Direito à consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 

tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais 

(Princípio do livre acesso); 

 Direito à exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de 

acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu 

tratamento (Princípio da qualidade dos dados); 

 Direito a informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre 

a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 

observados os segredos comercial e industrial (Princípio da 

transparência); 

 Direito à segurança dos dados, ao qual se contrapõe o dever, por 

parte dos agentes de tratamento, de 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 (Princípio da segurança); 

 Direito à adequada prevenção de danos, ao qual se contrapõe o 

dever, por parte dos agentes de tratamento, de adoção de medidas 

para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de 

dados pessoais (Princípio da prevenção) 

 Direito de não ser discriminado de forma ilícita ou abusiva (Princípio 

da não discriminação); 

 Direito de exigir a adequada responsabilização e a prestação de 

contas por parte dos agentes de tratamento, ao qual se contrapõe o 

dever, por parte destes, de adoção de medidas eficazes e capazes 

de comprovar a observância e o cumprimento das normas de 

proteção de dados pessoais (Princípio da responsabilização e 

prestação de contas); 

 Direito de condicionar o tratamento de dados ao prévio 

consentimento expresso, inequívoco e informado do titular, salvo as 

exceções legais 

 Direito de exigir o cumprimento de todas as obrigações de tratamento 

previstas na lei, mesmo para os casos de dispensa de exigência de 

consentimento; 

 Direito à inversão do ônus da prova quanto ao consentimento; 

 Direito de requerer a nulidade de autorizações genéricas para o 

tratamento de dados pessoais; 

 Direito de requerer a nulidade do consentimento caso as informações 

fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou, 

ainda, não tenham sido apresentadas previamente com 

transparência, de forma clara e inequívoca; 
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 Direito de requerer a revogação do consentimento a qualquer tempo, 

mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito 

e facilitado; 

 Direito de revogar o consentimento caso o titular discorde das 

alterações quanto ao tratamento de dados, seja na finalidade, forma 

e duração do tratamento, alteração do controlador ou 

compartilhamento; 

 Direito de acesso facilitado ao tratamento de dados, cujas 

informações devem ser disponibilizadas de forma clara, adequada e 

ostensiva acerca de (entre outras): finalidade específica do 

tratamento; forma e duração do tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial; identificação do controlador; informações de 

contato do controlador; informações acerca do uso compartilhado de 

dados pelo controlador; finalidade, responsabilidades dos agentes 

que realizarão o tratamento e direitos do titular, com menção explícita 

aos direitos contidos no art. 18; 

 Direito de ser informado sobre aspectos essenciais do tratamento de 

dados, com destaque específico sobre o teor das alterações 

supervenientes no tratamento; 

 Direito de ser informado, com destaque, sempre que o tratamento de 

dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de 

serviço, ou, ainda, para o exercício de direito, o que se estende à 

informação sobre os meios pelos quais o titular poderá exercer seus 

direitos; 

 Direito de ser informado sobre a utilização dos dados pela 

administração pública para os fins autorizados pela lei e para a 

realização de estudos por órgão de pesquisa; 

 Direito de que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público 

esteja adstrito à finalidade, à boa-fé e ao interesse público que 

justificaram sua disponibilização; 

 Direito de ter o tratamento de dados limitado ao estritamente 

necessário para a finalidade pretendida quando o tratamento for 

baseado no legítimo interesse do controlador; 

 Direito à transparência do tratamento de dados baseado no legítimo 

interesse do controlador; 

 Direito à anonimização dos dados pessoais sensíveis, sempre que 

possível, na realização de estudos por órgão de pesquisa; 

 Direito de ter a devida publicidade em relação às hipóteses de 

dispensa de consentimento para: tratamento de dados sensíveis no 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ou 

tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 

administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou 

regulamentos; 
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 Direito de impedir a comunicação ou o uso compartilhado entre 

controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde, com 

o objetivo de obter vantagem econômica (exceto nos casos de 

portabilidade de dados quando consentido pelo titular); 

 Direito de que os dados pessoais sensíveis utilizados em estudos de 

saúde pública sejam tratados exclusivamente dentro do órgão de 

pesquisa e estritamente para a finalidade de realização de estudos e 

pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme 

práticas de segurança previstas em regulamento específico e que 

incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização 

dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos 

relacionados a estudos e pesquisas; 

 Direito de não ter dados pessoais revelados na divulgação dos 

resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa sobre 

saúde pública; 

 Direito de não ter dados pessoais utilizados em pesquisa sobre saúde 

pública transferidos a terceiros pelo órgão de pesquisa; 

 Direito ao término do tratamento, quando verificado que: (i) a 

finalidade foi alcançada ou que os dados deixaram de ser 

necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica 

almejada; (ii) houve o fim do período de tratamento; (iii) houve 

comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de 

revogação do consentimento, conforme disposto no § 5º do art. 8º da 

Lei e resguardado o interesse público; ou (iv) por determinação da 

autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na Lei; 

 Direito à eliminação ou ao apagamento dos dados, no âmbito e nos 

limites técnicos das atividades, sendo autorizada a conservação 

somente nas exceções legais. 

Nesse sentido, as requisições de anonimização, bloqueio ou eliminação 

de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 

a legislação em vigor serão atendidas desde que não acarretem descumprimento de 

obrigação constitucional, legal ou causem prejuízos ou atraso injustificado ao 

exercício constitucional do controle externo. 

Além disso, quando um processo de contas não for declarado sigiloso 

pelo relator, nos termos do art. 3º da Resolução Administrativa n° 46/2015137, o titular 

não possuirá direito à exclusão dos seus dados pessoais publicados no site do 

Tribunal, pois as informações são necessárias para a identificação dos responsáveis 

                                            
137 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: 28 mar. 2022. 
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(nome, CPF e cargo) nos processos de competência do Tribunal e para dar 

transparência às contas públicas. 

Destaca-se que a identificação dos responsáveis é necessária para 

executar as competências constitucionais e legais do TCMGO, com a garantia do 

devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, nos termos da Resolução Administrativa nº 100/2018138, que disciplina 

a matriz de responsabilização dos processos de contas de competência do Tribunal. 

Com o objetivo de garantir o cumprimento desses direitos, devem ser 

tomadas as seguintes medidas de segurança: 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Promover a realização de 

cursos de capacitação 

específicos para o servidor 

designado por desempenhar 

a função de Encarregado no 

TCMGO, de forma a 

aperfeiçoar o atendimento 

das requisições efetuadas 

pelos titulares; 

Superintendência de 

Escola de Contas, 

com apoio 

Superintendência de 

Administração. 

Providenciar que o Encarregado 

designado estja devidamente 

capacitado para o desempenho 

de sua função.  

3 Somente atender os direitos 

do titular após a confirmação 

prévia de que o requisitante 

Encarregado, com 

apoio da 

Obter certeza de que o 

requisitante é efetivamente o 

titular dos dados. 

                                            
138 TCMGO. Resolução Administrativa nº 100/2018.Disciplina a formalização de processos de competência do 
TCMGO. Disponível em:< https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/11/RA-100-18-Consolidada-

Biblioteca.pdf>. Acesso em: 10 out. 2021. 
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é realmente o titular dos 

dados; 

Superintendência de 

Informática 

4 Obter parecer jurídico antes 

do atendimento do titular de 

dados, quando for o caso,  

para evitar que a LGPD 

entre em conflito com a 

Constituição Federal e 

outras leis, tais como, a Lei 

de Acesso à Informação, Lei 

de Responsabilidade Fiscal 

etc.  

Encarregado, com 

apoio da do 

Gabinete da 

Presidência e da 

Assessoria Jurídica.  

Obter parecer jurídico nas 

situações mais complexas 

visando evitar conflitos entre a 

LGPD e as lei que exigem à 

transparência de dados. 

 

5 Obter decisão do 

controlador (Presidente do 

Tribunal) nas situações mais 

complexas para evitar que a 

LGPD entre em conflito com 

a Constituição Federal e 

outras leis, tais como, a Lei 

de Acesso à Informação, Lei 

de Responsabilidade Fiscal 

etc.  

Encarregado, com 

apoio da do 

Gabinete da 

Presidência e da 

Assessoria Jurídica. 

Estabelecer fluxo processual para 

a tramitação dos pedidos 

realizados pelos titulares de 

dados pessoais, desde o seu 

recebimento  até a decisão do 

controlador,  que poderá obter 

parecer jurídico para subsidiar 

sua decisão antes de responder 

ao titular. 

6 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido no 

Apêndice B desta Resolução 

Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.5. RISCO DE FALHA OU ERRO DE PROCESSAMENTO 

 Detalhamento: dados de entrada que não são corretamente 

validados, operações de tratamento automatizadas do sistema que alteram de 

maneira indevida a composição do dado armazenado. 
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 Exemplificando: execução de script de banco de dados que atualiza 

dado pessoal com informação equivocada, ausência de validação dos dados de 

entrada etc. 

 Possíveis causas:  

 execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com 

informação equivocada, ausência de validação dos dados de entrada etc.; 

 dados de entrada que não são corretamente validados; 

 operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de 

maneira indevida a composição do dado armazenado; 

 falha ou erro de processamento nas dependências do controlador ou 

operador de dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação do 

TCU139, o processamento de dados deve garantir a integridade das informações, de 

forma a resguardar a não violação dos dados: 

A segurança de informações visa garantir a integridade, confidencialidade, 

autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela instituição. 

 

A integridade das informações consiste na fidedignidade de informações. 

Sinaliza a conformidade de dados armazenados com relação às inserções, 

alterações e processamentos autorizados efetuados. Sinaliza, ainda, a 

conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos pelo 

destinatário. A manutenção da integridade pressupõe a garantia de não 

violação dos dados com intuito de alteração, gravação ou exclusão, seja ela 

acidental ou proposital. 

Com a finalidade de evitar falhas ou erros de processamento devem ser 

tomadas as seguintes medidas de segurança: 

 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

                                            
139 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Boas Práticas em Segurança da Informação.  4ª Edição, p. 11,  2012. 

Publicado no site do TCU. Disponível em: < 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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1 Implementar as Regras de Boas 

Práticas e de Governança para o 

Tratamento de Dados Pessoais do 

TCMGO estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Controle Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o 

cumprimento das regras, 

quando necessário. 

Criar página no Sharepoint 

com a finalidade de divulgar 

as Regras de Boas Práticas 

e de Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais. 

 

2 Promover a realização de cursos de 

capacitação específicos para o 

servidor designado por 

desempenhar a função de 

Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do TCMGO, de 

forma a aperfeiçoar o atendimento 

das requisições efetuadas pelos 

titulares; 

Superintendência 

de Escola de 

Contas, com apoio 

Superintendência 

de Administração. 

Providenciar que o 

Encarregado designado 

esteja devidamente 

capacitado para o 

desempenho de sua função.  

3 Somente atender os direitos do 

titular após a confirmação prévia de 

que o requisitante é realmente o 

titular dos dados; 

Encarregado, com 

apoio da 

Superintendência 

de Informática 

Obter certeza de que o 

requisitante é efetivamente o 

titular dos dados. 

4 Obter parecer jurídico antes do 

atendimento do titular de dados, 

quando for o caso,  para evitar que a 

LGPD entre em conflito com outras 

leis, tais como Lei da Transparência, 

Lei de Responsabilidade Fiscal etc.  

Encarregado, com 

apoio da Assessoria 

Jurídica da 

Presidência 

Obter parecer jurídico nas 

situações mais complexas 

visando evitar conflitos entre 

a LGPD e as lei que exigem 

a transparência de dados. 

 

5 

Implementar e dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido no Apêndice 

B desta Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o 

cumprimento das regras, 

quando necessário. 
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Criar página no Sharepoint 

com a finalidade de dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO 

 

 

4.1.6. RISCO INFORMAÇÃO INSUFICIENTE SOBRE A FINALIDADE DO 

TRATAMENTO   

 Detalhamento: o tratamento de dados pessoais realizado de forma 

eletrônica ou documento em papel deve atender a uma finalidade e ser exposto de 

forma transparente e clara ao detentor dos dados pessoais. 

 Possíveis causas:  

 divulgação das hipóteses de tratamento de dados realizado de forma 

eletrônica ou em papel com informações insuficientes sobre a finalidade do 

tratamento; 

 fornecimento de termo de consentimento com informações 

insuficientes sobre a finalidade do tratamento proposto; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

De acordo com o Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 

Pessoais pelo Poder Público140 elaborado pela ANDP, o tratamento de dados 

pessoais deve estar sempre associado a uma finalidade pública: 

46. Portanto, o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público deve estar 

sempre associado a uma finalidade pública, que seja:  

(i) legítima, isto é, lícita e compatível com o ordenamento jurídico, além de 

amparada em uma base legal, que autorize o tratamento;  

(ii) específica, de maneira que a partir da finalidade seja possível delimitar o 

escopo do tratamento e estabelecer as garantias necessárias para a proteção 

dos dados pessoais;  

(iii) explícita, isto é, expressa de uma maneira clara e precisa; e  

                                            
140 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, p. 12, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível 

em: < https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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(iv) informada, isto é, disponibilizada em linguagem simples e de fácil 

compreensão e acesso ao titular dos dados. 

 

Com objetivo de divulgar informações suficientes sobre a finalidade do 

tratamento aos titulares, devem ser tomadas as seguintes medidas:  

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Publicar no Portal da Lei 

Geral de Proteção de 

Dados Pessoais no site do 

Tribunal, as finalidades 

pertinentes a cada 

hipótese de tratamento de 

dados, conforme 

evidenciado no Anexo II da 

RA nº 184/2021;  

Superintendência de 

Informática, com 

apoio do 

Encarregado 

Publicar no Portal da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais o 

Anexo II da RA nº 184/2021. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar aos 

servidores as 

hipóteses em que o TCMGO 

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. 

3 Revisar o Anexo II da RA 

nº 184/2021 anualmente;  

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor e 

Encarregado. 

Revisar o Anexo II da RA nº 

184/2021 anualmente;  

Autuar processo administrativo 

visando atualizar a normativa, 

quando necessário. 

4 Fiscalizar a divulgação das 

hipóteses de tratamento de 

dados com objetivo de 

verificar se estão sendo 

Controle Interno, 

com apoio do 

Encarregado. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 
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disponibilizadas 

informações suficientes 

aos titulares sobre a 

finalidade do tratamento; 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Fiscalizar o fornecimento 

de termo de consentimento 

para verificar se estão 

sendo disponibilizadas 

informações suficientes 

aos usuários sobre a 

finalidade do tratamento 

proposto; 

Controle Interno, 

com apoio do 

Encarregado. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa 

de Governança em 

Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO, 

estabelecido no Apêndice  

B desta Resolução 

Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do 

Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

4.1.7. RISCO DE MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA   

 Detalhamento: usuário sem permissões de alteração para um 

determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada. Um 

processamento indevido pode gerar uma modificação não autorizada. 

 Possíveis causas:  

 modificação não autorizada no banco de dados do Tribunal; 

 usuário sem permissões de alteração para um determinado dado 

pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada;  

 processamento indevido pode gerar uma modificação não autorizada; 

 modificação não autorizada nas dependências do controlador ou 

operador de dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 
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Conforme o Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação 

do TCU141, quando detectada uma violação, é preciso averiguar as causas, 

consequências e circunstâncias em que ocorreu: 

Quando detectada uma violação, é preciso averiguar as causas, 

consequências e circunstâncias em que ocorreu. Pode ter sido derivada de 

um simples acidente, erro ou mesmo desconhecimento da PSI, como também 

de negligência, ação deliberada e fraudulenta. Essa averiguação possibilita 

que vulnerabilidades até então desconhecidas pelo pessoal da gerência de 

segurança passem a ser consideradas, exigindo, se for o caso, alterações na 

PSI. 

A Lei n.º 9.983, de 14 de julho de 2000, que altera o Código Penal Brasileiro, 

já prevê penas para os casos de violação de integridade e quebra de sigilo 

de sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública. O 

novo art. 313-A trata da inserção de dados falsos em sistemas de informação, 

enquanto o art. 313-B discorre sobre a modificação ou alteração não 

autorizada desses mesmos sistemas.  

 

Com a finalidade de impedir modificações não autorizadas, devem ser 

tomadas as seguintes medidas:  

 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

                                            
141 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Boas Práticas em Segurança da Informação.  4ª Edição, p. 16,  2012. 

Publicado no site do TCU. Disponível em: < 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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2 Fiscalizar a retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal; 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, Servidores 

à disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Aplicar sanções aos 

servidores que modificarem 

dados intencionalmente, 

inclusive mediante demissão 

no caso de má-fé; 

Corregedoria. Autuar processo administrativo 

disciplinar quando for o caso. 

4 Fiscalizar o cumprimento dos 

Padrões Técnicos de 

Segurança estabelecidos na 

Política de Segurança da 

Informação do TCMGO, 

contida no Anexo II da RA nº 

106/2017; 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Fiscalizar as medidas 

internas de segurança 

estabelecidas pela 

Superintendência de 

Informática, especialmente, 

nas seguintes áreas de 

atuação: Divisão de 

Infraestrutura e Segurança 

da Informação, Divisão de 

Projetos de Tecnologia da 

Informação e  Divisão de 

Administração de Banco de 

Dados; 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Fiscalizar o controle de 

acesso para modificação de 

dados pessoais no banco de 

dados do Tribunal; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

7 Fiscalizar as permissões 

concedidas aos usuários que 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

50 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

permitem a alteração de um 

determinado dado pessoal;  

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

8 Fiscalizar o processamento 

de dados que pode gerar 

uma modificação nos dados 

pessoais; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

9 Fiscalizar a modificação de 

dados pessoais nas 

dependências do controlador 

ou operador de dados; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

10 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.8. RISCO DE PERDA  

 Detalhamento: perdas provocadas por ações intencionais de 

usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicadas, e 

provenientes de ações não intencionais como falhas em sistemas, sobrescrita de 

dados, falhas em hardware, entre outras. 

 Possíveis causas:  
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 modificação não autorizada no banco de dados do Tribunal; 

 perdas provocadas por ações intencionais de usuários oriundas de 

uma exclusão indevida ou devida e não comunicada; 

 perdas provenientes de ações não intencionais como falhas em 

sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras; 

 perda de dados nas dependências do controlador ou operador de 

dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Manual de Boas Práticas em Segurança da Informação do 

TCU142,  um invasor ou usuário não autorizado pode tentar acessar o sistema, apagar 

ou alterar dados, acessar aplicativos e alterar a configuração do sistema operacional 

para facilitar futuras invasões:  

Os controles de acesso, físicos ou lógico, têm como objetivo proteger 

equipamentos, aplicativos e arquivos de dados contra perda, modificação ou 

divulgação não autorizada.  

 

Os controles de acesso lógico são um conjunto de procedimentos e medidas 

com o objetivo de proteger dados, programas e sistemas contra tentativas de 

acesso não autorizadas feitas por pessoas ou outros programas de 

computador.  

 

O controle de acesso lógico pode ser encarado de duas formas diferentes: a 

partir do recurso computacional que se quer proteger e a partir do usuário a 

quem serão concedidos certos privilégios e acessos aos recursos. 

 

• Aplicativos (programas fonte e objeto) O acesso não autorizado ao código 

fonte dos aplicativos pode ser usado para alterar as funções e a lógica do 

programa. Por exemplo, em um aplicativo bancário, pode-se zerar os 

centavos de todas as contas correntes e transferir o total dos centavos para 

uma determinada conta, beneficiando ilegalmente esse correntista.  

 

• Arquivos de dados Bases de dados, arquivos ou transações de bancos de 

dados devem ser protegidos para evitar que os dados sejam apagados ou 

alterados sem autorização, como por exemplo, arquivos com a configuração 

do sistema, dados da folha de pagamento, dados estratégicos da empresa.  

 

• Utilitários e sistema operacional O acesso a utilitários, como editores, 

compiladores, softwares de manutenção, monitoração e diagnóstico deve ser 

                                            
142 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Boas Práticas em Segurança da Informação.  4ª Edição, p. 16,  2012. 

Publicado no site do TCU. Disponível em: < 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

52 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

restrito, já que essas ferramentas podem ser usadas para alterar aplicativos, 

arquivos de dados e de configuração do sistema operacional, por exemplo.  

O sistema operacional é sempre um alvo bastante visado, pois sua 

configuração é o ponto chave de todo o esquema de segurança. A fragilidade 

do sistema operacional compromete a segurança de todo o conjunto de 

aplicativos, utilitários e arquivos. 

 

• Arquivos de senha A falta de proteção adequada aos arquivos que 

armazenam as senhas pode comprometer todo o sistema, pois uma pessoa 

não autorizada, ao obter identificador (ID) e senha de um usuário privilegiado, 

pode, intencionalmente, causar danos ao sistema. Essa pessoa dificilmente 

será barrada por qualquer controle de segurança instalado, já que se faz 

passar por um usuário autorizado.  

 

• Arquivos de log Os arquivos de log são usados para registrar ações dos 

usuários, constituindo-se em ótimas fontes de informação para auditorias 

futuras. Os logs registram quem acessou os recursos computacionais, 

aplicativos, arquivos de dados e utilitários, quando foi feito o acesso e que 

tipo de operações foram efetuadas.  

 

Um invasor ou usuário não autorizado pode tentar acessar o sistema, apagar 

ou alterar dados, acessar aplicativos, alterar a configuração do sistema 

operacional para facilitar futuras invasões e depois alterar os arquivos de log 

para que suas ações não possam ser identificadas. Dessa forma, o 

administrador do sistema não ficará sabendo que houve uma invasão. 

 

Nesse contexto, devem ser tomadas as seguintes medidas visando 

diminuir o risco de perda de dados:  

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais. 
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2 Fiscalizar a retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal; 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, 

Servidores à 

disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do 

Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros no 

Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Instaurar processo 

administrativo e aplicar 

sanções aos servidores que 

provocarem a perda de 

dados intencionalmente;  

Corregedoria. Autuar processo administrativo 

disciplinar quando for o caso. 

4 Fiscalizar os Padrões 

Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação 

do TCMGO contida no 

Anexo II da RA nº 106/2017 

e, especial, os 

procedimentos de backup 

institucional, que estabelece 

parâmetros para o uso do 

software e a estrutura de 

backup do TCMGO; 

Controle Interno, 

com apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Fiscalizar as medidas 

internas de segurança 

estabelecidas na 

Superintendência de 

Informática, especialmente, 

para as seguintes áreas:  

Divisão de Infraestrutura e 

Segurança da Informação, 

Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  

Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

Controle Interno, 

com apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Fiscalizar a modificação de 

dados pessoais no banco de 

dados do Tribunal não 

autorizada;  

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 
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Executar ações de controle 

interno. 

 

7 Fiscalizar e aplicar sanções 

aos responsáveis por perdas 

indevidas provocadas por 

ações intencionais de 

usuários. Recuperar dados 

mediante backup;  

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

8 Fiscalizar as perdas 

provenientes de ações não 

intencionais de operadores 

como falhas em sistemas, 

sobrescrita de dados, falhas 

em hardware, entre outras. 

Recuperar dados mediante 

backup; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

9 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.9. RISCO DE REIDENTIFICAÇÃO DE DADOS PSEUDONIMIZADOS 

 Detalhamento: dados pessoais podem ser reidentificados por 

cruzamento simples de dados pessoais. 

Dado anonimizado é o 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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Segundo o artigo 12 da LGPD, os dados anonimizados não serão 

considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização ao qual 

foram submetidos for revertido:  

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para 

os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram 

submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou 

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. 

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores 

objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de 

anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização 

exclusiva de meios próprios. 

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins 

desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de 

determinada pessoa natural, se identificada. 

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados 

em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua 

segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 

 

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa 

poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados 

exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de 

realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e 

seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico 

e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização 

dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a 

estudos e pesquisas. 

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da 

pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá 

revelar dados pessoais. 

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação 

prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a 

transferência dos dados a terceiro. 

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de 

regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área 

de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. 

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio 

do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a 

um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida 

separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. 

 Possíveis causas:  

 falhas na anonimização ou pseudonimização dos dados no âmbito da 

TI; 
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 dados pessoais podem ser reidentificados por cruzamento simples de 

dados pessoais; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Guia Orientativo para o Tratamento de Dados Pessoais 

pelo Poder Público143 elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANDP), em atenção aos princípios da segurança, da prevenção e da 

responsabilização e prestação de contas, sempre que possível, os dados pessoais 

devem ser pseudonimizados ou anonimizados, pois a LGPD estabelece ampla 

proteção aos dados pessoais, inclusive para aqueles cujo acesso é público: 

93. Em atenção aos princípios da segurança, da prevenção e da 

responsabilização e prestação de contas, órgãos e entidades públicas devem 

adotar medidas técnicas e administrativas eficazes e capazes de comprovar 

a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, 

observado o disposto nos arts. 46 a 49 da LGPD. No mesmo sentido, 

conforme o art. 50, § 1º, constitui boa prática realizar o tratamento de dados 

pessoais levando em consideração a natureza, o escopo, a finalidade e a 

probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes do 

tratamento de dados. Entre outras medidas, sempre que possível, os dados 

pessoais devem ser pseudonimizados ou anonimizados. 

94. Por isso, mesmo nos casos de divulgação pública de dados pessoais, é 

recomendável que órgãos e entidades públicos avaliem a possibilidade de 

adoção de medidas técnicas e administrativas capazes de mitigar riscos e 

prevenir a ocorrência de danos aos titulares. Essas medidas adicionais se 

justificam, pois, em conformidade com os princípios acima referidos, a LGPD 

estabelece ampla proteção aos dados pessoais, inclusive para aqueles cujo 

acesso é público, seja por força de lei ou por manifestação de vontade do 

titular, conforme se extrai de seu art. 7º, §§ 3º, 4º e 7º 

92. Uma possível salvaguarda a ser adotada é a limitação da divulgação 

àqueles dados efetivamente necessários para se alcançar os propósitos 

legítimos e específicos em causa, observados o contexto do tratamento e as 

expectativas legítimas dos titulares. Nesse sentido, em cumprimento à 

decisão proferida pelo STF, a divulgação da remuneração individualizada de 

servidores públicos federais é realizada sem a apresentação completa de 

números como o CPF e a matrícula do servidor.  

A restrição de acesso a essas informações mitiga os riscos aos titulares de 

dados pessoais, sem, no entanto, comprometer a finalidade de garantia de 

transparência e de controle social sobre as despesas públicas. O contexto e 

                                            
143 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, p. 23, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível 

em: < https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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as expectativas legítimas dos titulares também são relevantes, na medida em 

que se entende, como uma decorrência natural do exercício da atividade 

pública, que determinadas informações pessoais dos servidores se 

submetam ao escrutínio da sociedade. 

 

Assim, devem ser tomadas as seguintes medidas, visando diminuir o 

risco de reidentificação de dados pseudonimizados:  

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento de 

Dados Pessoais. 

 

2 Fiscalizar os Padrões 

Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação 

do TCMGO, contida no 

Anexo II da RA nº 106/2017; 

Controle Interno, 

com apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

3 Fiscalizar os procedimentos 

de anonimização ou 

pseudonimização de dados 

pessoais realizados no 

âmbito da TI; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

4 Auditar para verificar se 

após a realização dos 

procedimentos de 

anonimização ou 

pseudonimização os dados 

pessoais podem ser 

reidentificados por 

cruzamento simples de 

Superintendência de 

Informática. 

Executar ações de controle 

interno. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 
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dados pessoais, por meios 

próprios, nos termos da 

LGPD; 

5 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

4.1.10. RISCO DE REMOÇÃO NÃO AUTORIZADA  

 Detalhamento: usuário não tem a permissão para retirar ou copiar 

dados pessoais para outro local. 

 Possíveis causas:  

 remoção de dados pessoais no banco de dados do Tribunal não 

autorizada; 

 usuário não tem a permissão para retirar ou copiar dados pessoais 

para outro local; 

 remoção não autorizada de dados nas dependências do controlador 

ou operador de dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Código Penal Brasileiro prevê 

penas para os casos de violação de integridade e quebra de sigilo de sistemas 

informatizados ou banco de dados da Administração Pública.  

Assim, com a finalidade de diminuir o risco de remoção não autorizada 

de dados pessoais devem ser cumpridas as seguintes medidas: 
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Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Criar página no Sharepoint com 

a finalidade de divulgar as 

Regras de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Fiscalizar a regulamentação 

da forma de retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação entre 

os servidores e o público 

interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal; 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, Servidores 

à disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Aplicar sanções aos 

servidores que removerem 

dados pessoais não 

autorizados 

intencionalmente, inclusive 

mediante demissão no caso 

de má-fé; 

Corregedoria. Autuar processo administrativo 

disciplinar quando for o caso. 

4 Fiscalizar os Padrões 

Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do 

TCMGO ,contida no Anexo II 

da RA nº 106/2017 e, 

especial, os procedimentos 

de backup institucional, que 

estabelece parâmetros para 

o uso do software e a 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 
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estrutura de backup do 

TCMGO; 

5 Fiscalizar as medidas 

internas de segurança 

estabelecidas na 

Superintendência de 

Informática, especialmente, 

para as seguintes áreas: 

Divisão de Infraestrutura e 

Segurança da Informação, 

Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  

Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 

Fiscalizar a remoção de 

dados pessoais no banco de 

dados do Tribunal; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

7 

Fiscalizar as permissões 

concedidas para retirar ou 

copiar dados pessoais para 

outro local; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

8 

Fiscalizar a remoção de 

dados nas dependências do 

controlador ou operador de 

dados; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 
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9 

Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos 

administrativos específicos 

visando garantir o cumprimento 

das regras, quando necessário. 

Criar página no Sharepoint com 

a finalidade de dar Publicidade 

ao Programa de Governança 

em Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO 

 

 

4.1.11. RISCO DE RETENÇÃO PROLONGADA DE DADOS PESSOAIS SEM 

NECESSIDADE.   

 Detalhamento: o término da prestação de um serviço ou do prazo da 

retenção dos dados pessoais para fins legais deve culminar com a exclusão e/ou 

descarte seguro dos dados pessoais. 

 Possíveis causas:  

 o término da prestação de um serviço ou do prazo da retenção dos 

dados pessoais para fins legais deve culminar com a exclusão e/ou descarte seguro 

dos dados pessoais; 

 retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade nas 

dependências do controlador ou operador de dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Conforme o Guia de Boas Práticas da Administração Pública Federal 

para Implementação da LGPD144, a retenção dos dados pessoais deve limitar-se às 

finalidades relevantes identificadas para o titular de dados: 

A retenção corresponde ao arquivamento ou armazenamento de dados 

pessoais independente do meio utilizado (documento em papel, documento 

eletrônico, banco de dados, arquivo de aço etc.).  [...] 

                                            
144 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo Federal.  Versão 
2.0, p. 45, 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: 8 mar. 
2022. 
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Na fase de Retenção, deve-se avaliar os ativos utilizados para armazenar os 

dados pessoais. Esses dados podem estar armazenados em bases de dados, 

documentos, equipamentos ou sistemas.  

É preciso considerar também as unidades organizacionais responsáveis pelo 

armazenamento e guarda dos dados, bem como os locais físicos onde estão 

localizados os ativos que armazenam esses dados. Se o armazenamento for 

em “nuvem”, por exemplo, é necessário considerar o serviço de 

armazenamento contratado e/ou utilizado. 

Limitação de uso, retenção e divulgação - o uso, retenção e divulgação de 

dados pessoais devem limitar-se às finalidades relevantes identificadas para 

o titular de dados, para as quais ele consentiu ou é exigido ou permitido por 

lei. Os dados pessoais serão retidos apenas pelo tempo necessário para 

cumprir as finalidades declaradas e depois eliminados com segurança. 

 

Considerando a necessidade de promover a gestão dos documentos de 

arquivo, o Tribunal aprovou a Resolução Administrativa nº RA 225/2013, que institui o 

código de classificação de documentos e a tabela de temporalidade documental no 

âmbito do Tribunal. 

Destaca-se que, em razão do desempenho de suas competências 

constitucionais e legais, na execução de políticas públicas voltadas para o controle 

externo, os documentos que são arquivados pelo Tribunal podem conter informações 

de caráter pessoal, inclusive dados pessoais sensíveis. 

A tabela de temporalidade documental constante no Anexo II da RA nº 

225/2013145 define o prazo de guarda e autoriza a eliminação de documentos ou 

determina a sua guarda permanente, visando garantir o cumprimento de obrigações 

constitucionais e legais. 

Como forma de diminuir o risco de retenção prolongada de dados 

pessoais sem necessidade, devem-se adotar as seguintes medidas:  

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

                                            
145 TCMGO. Resolução Administrativa nº 225/2013. Institui o código de classificação de documentos e a tabela 
de temporalidade documental no âmbito do Tribunal. Disponível em: < 

https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/resolucoes-administrativas-por-ano/>.Acesso em:  8 abr. 2022. 
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Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Fiscalizar a regulamentação 

da forma de retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação 

entre os servidores e o 

público interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

120/2022 do Presidente do 

Tribunal; 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, Servidores 

à disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Cumprir os prazos de  

eliminação de 

documentos 

estabelecidos na 

Resolução Administrativa 

nº RA 225/2013. 

 

Superintendência de 

Informática e Divisão 

de Dados e Arquivo. 

Eliminar documentos em 

formato físico ou eletrônico, 

com base nos prazos e 

procedimentos  estabelecidos 

na RA 225/2013. 

 

4 Fiscalizar o término do 

prazo da retenção dos 

dados pessoais para fins 

legais no sentido de 

verificar se de fato ocorreu à 

exclusão e/ou descarte 

seguro dos dados pessoais; 

Controle Interno, com 

apoio da Presidência, 

do Encarregado, da 

Superintendência de 

Informática e da 

Divisão de Dados e 

Arquivo. 

Identificar e eliminar dados 

pessoais arquivados em formato 

eletrônico pela Superintendência 

de Informática em 

desconformidade com a RA 

225/2013. 

Identificar e eliminar dados 

pessoais arquivados em formato 

físico pela Divisão de Dados e 

Arquivo em desconformidade 

com a RA 225/2013. 

Executar ações de controle 

interno. 
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Fiscalizar o cumprimento dos 

prazos de  eliminação de 

documentos estabelecidos na 

Resolução Administrativa nº 

RA 225/2013. 

 

5 Fiscalizar a retenção 

prolongada de dados 

pessoais em meio digital 

nas dependências do 

controlador ou operador de 

dados; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Resolução Administrativa 

nº RA 225/2013, que 

define o prazo de guarda 

e autoriza a eliminação 

de documentos ou 

determina a sua guarda 

permanente  

Presidência, com apoio 

da Superintendência 

de Administração 

Geral, Assessoria 

Jurídica , Encarregado 

e Controle Interno 

Revisar a RA nº 225/2013, com 

vistas à eliminar dados 

pessoais desnecessários ,  

quando não houver conflito 

com a LGPD e outras leis. 

 

7 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa 

de Governança em 

Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO, 

estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO. 

 

4.1.12.  RISCO DE ROUBO 

 Detalhamento: dado roubado nas dependências interna do 

controlador/operador, falhas nos controles de segurança dos sistemas (a exemplo da 

ausência ou fraca criptografia, falha de sistema que permita escalação de privilégio 

ou tratamentos indevidos), entre outras. 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

65 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

 Possíveis causas:  

 dado roubado nas dependências internas do controlador ou operador 

de dados; 

 falhas nos controles de segurança dos sistemas a exemplo da 

ausência ou fraca criptografia; 

 falha de segurança de sistema que permita escalação de privilégio ou 

tratamentos indevidos; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

A Política de Segurança de Informações prevê procedimentos a serem 

adotados para cada caso roubo de dados. A punição pode ser desde uma simples 

advertência verbal ou escrita até uma ação judicial.  

Como a finalidade de diminuir o risco de roubo de dados pessoais, 

devem-se adotar as seguintes medidas:  

 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

2  Fiscalizar a regulamentação 

da forma de retirada de 

processos da sede do 

TCMGO, bem como as 

formas de comunicação entre 

os servidores e o público 

interno e externo, 

estabelecida na Portaria nº 

Secretários, 

Superintendentes, 

Gabinetes, 

Servidores à 

disposição do 

Ministério Público de 

Contas  e demais 

responsáveis pelas 

Fiscalizar o controle de retiradas 

dos autos por meio de registros 

no Sistema de Tramitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 
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120/2022 do Presidente do 

Tribunal;

unidades do Tribunal. 

Corregedoria. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Aplicar sanções aos 

servidores que removerem 

dados pessoais não 

autorizados 

intencionalmente, inclusive 

mediante demissão no caso 

de má-fé; 

Corregedoria. Autuar processo administrativo 

disciplinar quando for o caso. 

4 Fiscalizar os Padrões 

Técnicos de Segurança 

estabelecidos na Política de 

Segurança da Informação do 

TCMGO contida no Anexo II 

da RA nº 106/2017 e, 

especial, nos procedimentos 

de backup institucional, que 

estabelecem parâmetros 

para o uso do software e a 

estrutura de backup do 

TCMGO; 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Fiscalizar as medidas 

internas de segurança 

estabelecidas na 

Superintendência de 

Informática, especialmente, 

paras as seguintes áreas:  

Divisão de Infraestrutura e 

Segurança da Informação, 

Divisão de Projetos de 

Tecnologia da Informação e  

Divisão de Administração de 

Banco de Dados; 

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

6 Fiscalizar se a criptografia 

dos dados pessoais está 

sendo realizada forma 

adequada; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 
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7 Fiscalizar a segurança dos 

sistemas que permitam a 

escalação de privilégios para 

o tratamento de dados; 

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

8 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.13. RISCO DE TRATAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS 

DADOS PESSOAIS  

 Detalhamento: controlador de dados pessoais não obtém 

consentimento do titular para realizar um tratamento de dados pessoais sem 

embasamento legal. 

 Possíveis causas:  

 controlador de dados pessoais não obtém consentimento do titular 

para realizar um tratamento de dados pessoais sem embasamento legal; 

 tratar dados pessoais nas relações jurídicas predominantemente de 

direito privado sem o consentimento, mediante termo, nas dependências do 

controlador ou operador de dados; 

 ausência de Termo de Consentimento para os usuários externos do 

Sistema de Gestão Educacional da Escola de Contas – Sophos; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 
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De acordo com o Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 

Pessoais pelo Poder Público146 elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados – ANDP, em muitas ocasiões, o consentimento não será a base legal mais 

apropriada para o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, notadamente 

quando o tratamento for necessário para o cumprimento de obrigações e atribuições 

legais: 

16. Conforme a definição legal (art. 5º, XII, LGPD), o consentimento é a 

“manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com 

o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”. 

Adicionalmente, no caso de dados sensíveis, o consentimento deve ser 

fornecido “de forma específica e destacada, para finalidades específicas” (art. 

11, I, LGPD).  

17. Assim, a autorização do titular deve ser intencional e ele deve saber 

exatamente para que fim seus dados serão tratados, sendo vedada a 

autorização tácita e para finalidades genéricas. Além disso, o consentimento 

pressupõe uma escolha efetiva entre autorizar e recusar o tratamento dos 

dados pessoais, incluindo a possibilidade de revogar o consentimento a 

qualquer momento.  

18. Diante dessas características, em muitas ocasiões, o consentimento não 

será a base legal mais apropriada para o tratamento de dados pessoais pelo 

Poder Público, notadamente quando o tratamento for necessário para o 

cumprimento de obrigações e atribuições legais. Nesses casos, o órgão ou a 

entidade exerce prerrogativas estatais típicas, que se impõem sobre os 

titulares em uma relação de desbalanceamento de forças, na qual o cidadão 

não possui condições efetivas de se manifestar livremente sobre o uso de 

seus dados pessoais. 

 

Como a finalidade de diminuir o risco de tratar dados pessoais sem 

consentimento do titular, este deve ser utilizado somente nas hipóteses exigidas pela 

LGPD. Para isso, devem-se adotar as seguintes medidas:  

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

                                            
146 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo para o Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público.  Versão 1.0, p. 8, jan. 2022. Publicado no Portal do Governo Digital. Disponível 

em: < https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf > 
Acesso em: 8 mar. 2022. 
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estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 

 

2 Fornecer Termo de 

Consentimento nas 

hipóteses estabelecidas no 

Anexo II da RA nº 184/2021; 

Superintendência de 

Escola de Contas, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática 

Operacionalizar Termo de 

Consentimento para Tratamento 

de Dados Pessoais no Sistema 

de Gestão Educacional; 

Operacionalizar Termo de 

Compartilhamento de Dados 

Pessoais específico. 

3 Fiscalizar se os operadores 

de dados pessoais obtêm o 

consentimento do titular 

para realizar o tratamento 

de dados pessoais com o 

embasamento legal devido; 

Controle Interno, com 

apoio do Encarregado. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

4 Fiscalizar o tratamento de 

dados pessoais nas 

relações jurídicas 

predominantemente de 

direito privado que exijam 

termo de consentimento 

nas dependências do 

controlador ou operador de 

dados. 

Controle Interno, com 

apoio do Encarregado. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa 

de Governança em 

Privacidade de Dados 

Pessoais do TCMGO, 

estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com apoio 

do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

 

70 

Rua 68, n° 727, Centro. Fone 3216-6217 FAX 3216-6568 CEP 74055-100 Goiânia – GO 
www.tcmgo.tc.br 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

 

4.1.14. RISCO DE VINCULAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA, DIRETA OU 

INDIRETA, DOS DADOS PESSOAIS AO TITULAR 

 Detalhamento: a realização de operação de processamento de 

dados pessoais deve estar em conformidade com a LGPD. Qualquer operação de 

processamento que não atenda esse requisito pode produzir informações com 

vinculações ou associações indevidas. 

 Possíveis causas:  

 realizar operação de processamento de dados pessoais em 

desconformidade com a LGPD;  

 realizar operação de processamento de dados que não atenda esse 

requisito pode produzir informações com vinculações ou associações indevidas; 

 tratar dados pessoais nas relações jurídicas predominantemente de 

direito privado sem termo de consentimento;  

 realizar a vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos 

dados pessoais ao titular nas dependências do controlador ou operador de dados; 

 Medidas de segurança técnicas ou administrativas: 

Segundo o Guia de Boas Práticas da Administração Pública Federal 

para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais147, qualquer 

vinculação de dados pessoais deve ser minimizada, conforme o conceito de 

“Privacidade desde a concepção”: 

Os agentes de tratamento devem implementar medidas adequadas para 

garantir que, por padrão, apenas serão processados os dados pessoais 

                                            
147 COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS. Guia de Boas Práticas do Governo Federal.  Versão 
2.0, p. 54, 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: 8 mar. 
2022. 
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necessários para cumprimento da(s) finalidade(s) específica(s) definida(s) 

pela instituição que desempenha o papel de controlador dos dados pessoais. 

Essa obrigação de implementação significa que a instituição deve limitar a 

quantidade de dados pessoais coletados, extensão do tratamento, período 

de armazenamento e acessibilidade ao mínimo necessário para a 

concretização da finalidade do tratamento dos dados pessoais. Essa medida 

deve garantir, por exemplo, que nem todos os usuários dos agentes de 

tratamento tenham acesso ilimitado e por tempo indeterminado aos dados 

pessoais tratados pela instituição. 

Na LGPD, a Privacidade por Padrão (do inglês Privacy by Default) está 

diretamente relacionada ao princípio da necessidade, expresso pelo art. 6º, 

inciso III. [...]  

Minimização dos dados - a coleta dos dados pessoais que possa identificar 

individualmente o titular de dados deve obter o mínimo necessário de 

informações pessoais.  

A concepção de programas, tecnologias e sistemas de informação e 

comunicação deve começar com interações e transações não identificáveis, 

como padrão.  

Qualquer vinculação de dados pessoais deve ser minimizada. A possibilidade 

de informações serem usadas para identificar o titular de dados deve ser 

minimizada. 

Nesse sentido, com o objetivo de se diminuir o risco de realizar a 

vinculação indevida de dados dos titulares, devem-se tomar as seguintes medidas: 

Idt Medidas de Segurança Responsável Ações de Controle 

1 Implementar as Regras de 

Boas Práticas e de 

Governança para o 

Tratamento de Dados 

Pessoais do TCMGO 

estabelecidas na RA nº 

184/2021. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, Controle 

Interno e 

Encarregado. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação;  

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de divulgar as Regras 

de Boas Práticas e de 

Governança para o Tratamento 

de Dados Pessoais. 
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2 Fiscalizar os Padrões 

Técnicos de Segurança 

estabelecidos na  Política de 

Segurança da Informação do 

TCMGO contida no Anexo II 

da RA nº 106/2017;  

Controle Interno, com 

apoio da 

Superintendência de 

Informática. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

3 Fiscalizar se as operações de 

processamento de dados 

pessoais estão em 

conformidade com a LGPD;  

Superintendência de 

Informática. 

Capacitar servidores na área de 

segurança da informação; 

Executar medidas de segurança 

de TI. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

4 Fiscalizar o tratamento de 

dados pessoais nas relações 

jurídicas predominantemente 

de direito privado que exijam 

termo de consentimento; 

Controle Interno, com 

apoio do 

Encarregado. 

 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Executar ações de controle 

interno. 

 

5 Implementar e dar 

Publicidade ao Programa de 

Governança em Privacidade 

de Dados Pessoais do 

TCMGO, estabelecido nesta 

Resolução Administrativa. 

Presidência, com 

apoio do Conselheiro 

Supervisor, 

Encarregado  e 

Controle Interno. 

Promover ações de 

conscientização e ações de 

capacitação. 

Autuar processos administrativos 

específicos visando garantir o 

cumprimento das regras, quando 

necessário. 

Criar página no Sharepoint com a 

finalidade de dar Publicidade ao 

Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais 

do TCMGO 

 

5. PLANOS DE RESPOSTA A INCIDENTES E REMEDIAÇÃO    

De acordo com o item 2.7.3.1 do Anexo I da RA nº 184/2021, os 

operadores de dados pessoais devem Informar ao controlador a ocorrência de 

incidentes de segurança relevantes. 
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Nesse sentido, 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 LGPD148. 

Para fins de aplicação desta norma, 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. 

A comunicação será feita no prazo de até 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. 

Após o recebimento da comunicação, a Presidência do Tribunal 

autuará processo administrativo eletrônico visando avaliar se o incidente de 

segurança pode ter  acarretou risco ou dano relevante titular, na forma prevista na Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, com apoio da Assessoria Jurídica e da 

                                            
148 Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de 
segurança que aos possa acarretar risco ou dano relevante titulares. 
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Procuradoria Geral do Estado - PGE, quando for o caso, a critério do Presidente do 

Tribunal. 

Caso seja constatado risco ou dano relevante titular, a ocorrência deverá 

ser comunicada tempestivamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) e ao titular, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 13.709/2018 –LGPD. 

Ato contínuo, o Presidente do Tribunal, na condição de controlador, 

deverá tomar as medidas necessárias para a salvaguarda dos direitos dos titulares, 

inclusive com medidas para  reverter ou mitigar os efeitos do incidente, comprovando 

nos autos, sempre que possível, que foram adotadas medidas técnicas adequadas 

que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos 

dos serviços do Tribunal, para terceiros não autorizados a acessá-los, em 

consonância com o artigo 48 da LGPD149. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este programa procurou demonstrar o comprometimento do Tribunal em 

adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma 

abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Tal 

exposição está estruturada de acordo com os seguintes tópicos: 

Foram descritos neste documento os Processos e políticas internas de 

proteção de dados pessoais, as Políticas e salvaguardas estabelecidas com base em 

avaliação de impactos e riscos à privacidade, bem como os Planos de resposta a 

incidentes e remediação. Dessa forma, será possível demonstrar a efetividade 

Programa de Governança em Privacidade do TCMGO quando apropriado.  

                                            
149 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. 
§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, 
no mínimo: I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II - as informações sobre os titulares 
envolvidos; III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados 
os segredos comercial e industrial; IV - os riscos relacionados ao incidente; V - os motivos da demora, no caso de 
a comunicação não ter sido imediata; e VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar 
os efeitos do prejuízo.  
§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos 
direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como: I - ampla divulgação do fato 
em meios de comunicação; e II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. 
§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas 
técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus 
serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. 
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Ressalta-se que este programa deverá ser atualizado constantemente, 

com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e de avaliações 

periódicas de riscos associados ao tratamento de dados pessoais.  
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