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Papel dos Tribunais de Contas

Os diversos Tribunais de Contas tem como função fundamental realizar a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos federativos e federados da 

Administração Pública direta e indireta, estando sujeitas a esta fiscalização as empresas 

públicas e sociedades de economia mista.

Papel dos Tribunais de Contas

Os diversos Tribunais de Contas tem como função fundamental realizar a

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos

órgãos federativos e federados da Administração Pública direta e indireta,

estando sujeitas a esta fiscalização as empresas públicas e sociedades de

economia mista.



• Desenvolver conhecimentos de governança pública - direito do controle
externo.

• Macro governança estatal.

• Atualização das matrizes de auditoria que pautam a atividade fiscalizatória.

• Estabelecimento de pontos de controle da governança pública de dados
pessoais.

• Observância da LGPD pelos próprios Tribunais de Contas em seus trabalhos
de fiscalização e controle.

• Dever de reestruturar-se para adequar-se aos requisitos e princípios da
LGPD.

Desafio dos Tribunais de Contas face 
a LGPD



Possível constatar que a LGPD já está na pauta de atividades de grande parte das
Cortes de Contas
• 83% já desenvolvem ações para adequação, seja com equipe própria ou 

com apoio de empresas especializadas (Instituto Rui Barbosa)

De maneira simplista, podemos dividir essas ações de adequação em três 
pilares: 
• Pessoas
• Processos 
• Tecnologias

Com foco para o aprimoramento da cultura da privacidade no âmbito das 
instituições.

Desenvolver conhecimentos de 
governança pública - direito do 
controle externo



PRODAM - Enquanto órgão executor da política de informática do Estado,
a PRODAM tem como missão prover soluções estratégicas em Tecnologia da
Informação e Comunicação, com qualidade e segurança, auxiliando o Governo
do Estado do Amazonas na tomada de decisões, contribuindo para um serviço
público eficaz e acessível à população.

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de
interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e
segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista
especialmente a necessidade e a transparência.

Desenvolver conhecimentos de 
governança pública - direito do 
controle externo



A governança de dados, prevista na LGPD, traz aos TCs o desafio de estabelecer
maneiras fiscalizatórias de verificação da implementação de procedimentos e
boas práticas de governança no âmbito da administração pública.

Agir de forma proativa, a fim de evitar sanções administrativas e judiciais, em face
dos entes tutelados.

Estabelecer normas de contratações com terceiros que demonstrem estar em
conformidade com a LGPD, tanto na fase de contratação, como na fase de
execução de contratos com a administração pública.

Macro governança estatal



• As auditorias realizadas pelos TCs, devem inicialmente acontecer de
forma preventiva, com o intuito de avaliar e elevar o nível de
conformidade dos entes auditados para com as normas da Lei Geral de
Proteção de Dados, bem como as legislações específicas de cada órgão e
em relação a Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet e a lei de
registro públicos.

• Atentar ainda pelo respeito aos direitos fundamentais elencados na CRFB
em seu artigo 5º, X, em especial a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação já previstos em diversas
legislações.

Atualização das matrizes de 
auditoria fiscalizatória



• Identificar nas suas exigências referentes as prestações de contas à
apresentação de entregáveis mínimos exigidos na LGPD como
demonstrados no slide seguinte, a serem verificados nas auditorias
preventivas e corretivas.

Pontos de controle da governança
pública de dados pessoais



• Adequação dos contratos 
existentes: criação de modelos e 
adequação nos contratos com 
fornecedores, clientes 
funcionários e demais 
prestadores de serviços;

• Inventário de Dados pessoais e 
sensíveis;

• Mapeamento dos fluxos de 
tratamento de dados pessoais e 
sensíveis, incluindo imagens e 
vídeos; 

• Identificação das bases legais de 
tratamento;

• Relatório de Diagnóstico: com 
a avaliação da maturidade de 
Privacidade e Segurança da 
Informação, necessidade de 
melhorias e recomendações 
de acordo com a LGPD;

• Levantamento e análise da 
legislação do setor;

• Estabelecimento do plano de 
comunicação;

• Indicação do DPO;

• Treinamento interno;

• Elaboração de Políticas de 
privacidade e proteção dados 
para o site, politica de 
Segurança da Informação, 
politica de consentimento no 
acesso ao site e Cookies;

• Relatório de avaliação de 
Risco;

• Política de segurança na 
informação;

• Recomendação dos controles 
de privacidade e segurança 
física e lógica;

• Documentação da 
infraestrutura de TIC;

• Plano de recuperação de 
incidentes e PCN;

• Política de uso dos recursos 
tecnológicos;

• Política de Trabalho Remoto 
(se adota a modalidade).

Entregáveis:



Em seus trabalhos de fiscalização e controle :

• Comitê Gestor de Proteção de Dados - servidores de diversas áreas do
Tribunal de Contas devem ser convocados a compor uma equipe
multidisciplinar, responsável por avaliar e adequar, juntamente com
os agentes que cuidam da coleta e armazenamento de informações
do órgão, o tratamento de dados pessoais a ser feito pelo TC para
cumprimento de suas competências constitucionais, garantindo a
conformidade com a LGPD.

• Definição do DPO – Art. 41 e art. 23, III da LGPD

Observância da LGPD pelos próprios
Tribunais de Contas



• Deverá possuir conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua atribuição, preferencialmente, os

relativos aos temas de: privacidade e proteção de dados pessoais, análise jurídica, gestão de riscos,

governança de dados pessoais e acesso à informação no setor público; e

• Ter pronto apoio das unidades administrativas no atendimento das solicitações de informações;

• Buscar contínuo aperfeiçoamento relacionado aos temas de privacidade e proteção de dados

pessoais.

• Deverá ser realizada por ato formal da entidade ou contrato de prestação de serviço.

• Não deverá se encontrar lotado nas unidades de Tecnologia da Informação ou ser gestor responsável

de sistemas de informação do órgão ou da entidade.

Requisitos para DPO



• Como exemplo já realizado no PROMOEX, uma proposta de

redesenho para a Atividade de Controle Externo.

• Elaboração dos entregáveis elencados no slide anterior como padrão

mínimo exigido para atender aos requisitos de conformidade com a

Lei Geral de Proteção de Dados.

Reestruturar-se para Adequar-se
aos Requisitos e Princípios da LGPD



• Devemos ressaltar o papel duplo do tribunal de contas quando da realização dos 

requisitos da LGPD. O tribunal de Contas realiza  tratamento de dados ora como 

Controlador ora como Operador. 

• Estabelecimento de Contrato de Tratamento de dados, artigos 37 e 39 da LGPD.

TC - Controlador ou Operador?



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;

Atentando às Bases Legais
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