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1. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), visa
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo. Ela versa sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em
meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Essa nova
Lei, veio também para mudar a forma como as empresas deverão realizar o tratamento dos dados
pessoais nas suas atividades, trazendo obrigações para si e direitos para o titular dos dados.

2. Quando a LGPD entrou em vigor?
A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 entrou em vigor de maneira escalonada:
Em 18 de setembro de 2020, com referência aos demais artigos da Lei, com exceção dos
dispositivos que tratam da aplicação de sanções administrativas.
Em 1º de agosto de 2021, com referência aos artigos 52, 53 e 54, que tratam das sanções
administrativas.

3. Qual o objetivo da LGPD e a quem ela se destina?
Seu objetivo principal é proteger nossos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, os nossos dados pessoais não
podem mais ser usados de qualquer maneira e que eventualmente possam restringir a nossa
liberdade e tampouco o acesso a um direito. Para isso, ela coloca regras que devem ser seguidas
tanto por empresas privadas quanto públicas. 

4. Quais são os seus direitos protegidos pela LGPD?
A LGPD prevê a proteção integral dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Vale destacar que a Emenda Constitucional
nº 115 elevou a proteção de dados pessoais à categoria de direito fundamental inserindo-o no
artigo 5º da Constituição Federal.

5. Quais são os direitos dos titulares dos dados elencados na LGPD?
De acordo com o art. 18 e 20 da Lei 13.709/2018, os titulares têm o direito a requisitar do
Controlador (Terracap) em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento: 
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; 
V- portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto; 
VI- eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular; 
VII- informação das entidades públicas com as quais o controlador realizou uso compartilhado; 
VIII- informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento; 
IX- revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. 
X- revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. 

6. Qual o canal de atendimento da Terracap para que o titular dos dados pessoais exerça seus
direitos sobre a LGPD?
A Ouvidoria é o canal de atendimento da Terracap para que o titular dos dados pessoais exerça
seus direitos elencados na LGPD. Para isso, o titular ou seu representante legalmente constituído
deverá preencher um requerimento expresso que terá o prazo de 15 dias para seu atendimento.
Esse requerimento poderá ser registrado presencialmente na Ouvidoria ou pela internet em:
http://www.lgpd.df.gov.br/index.html ou https://www.ouv.df.gov.br/#/  ou https://www.e-
sic.df.gov.br/Sistema/site/Default.aspx

7. Qual o fluxo interno dos pedidos realizados pelos titulares de dados sobre LGPD?
Ao receber o pedido dos titulares de dados pessoais, a Ouvidoria deverá autuar um processo SEI e
encaminhar ao Encarregado setorial de proteção de dados pessoais que atuará junto às unidades
para a elaboração de resposta ao requerente. Vale destacar que esse fluxo é apenas para o
atendimento de questões relativas à LGPD, sendo que as demais manifestações seguem o fluxo
normal da Ouvidoria ou do protocolo já utilizados pela empresa.

8. Quais dados pessoais são protegidos pela LGPD?
A LGPD garante proteção a todos os dados pessoais cujos titulares sejam pessoas naturais,
estejam eles em formato físico ou digital. Assim, a LGPD não alcança os dados titularizados por
pessoas jurídicas – os quais não são considerados dados pessoais para os efeitos da Lei.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇAÕ DE DADOS PESSOAIS - LGPD



10. O que são dados sensíveis?
São dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

9. O que são dados pessoais?
A LGPD adota um conceito aberto de dado pessoal, definido como sendo a informação
relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Assim, além das informações
básicas relativas ao NOME, EMAIL, Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) e Endereço
residencial, são também considerados dados pessoais outros que estejam relacionados com uma
pessoa, tais como seus hábitos de consumo, sua aparência e aspectos de sua personalidade.
Segundo a LGPD, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais aqueles utilizados
para formação do perfil comportamental de determinada pessoa e que possa a identificar.

11. O que é um dado anonimizado?
É qualquer dado pessoal que, submetido a meios técnicos razoáveis, passe a não mais identificar
ou a proporcionar a identificação de uma pessoa natural, direta ou indiretamente, de maneira
definitiva e irreversível.

12. O que são dados pseudonimizados?
Dados pseudonimizados são aqueles dados que, submetidos a tratamento, não oferecem a
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação
adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente seguro.

13. O que é “tratamento” de dados pessoais?
A LGPD define “tratamento” como sendo qualquer operação realizada com dados pessoais,
incluindo coleta, produção, recepção, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, armazenamento, modificação, arquivamento, e por fim a eliminação. Mas,
resumindo é tudo que pode ser feito com o dado pessoal. Portanto, ao acessar os processos
administrativos todos os empregados fazem “tratamento” de dados pessoais.

14. Quais os principais atores no tratamento de dados pessoais, de acordo com a LGPD?
Os principais atores são o Titular, o Controlador, o Operador, o Encarregado e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
Para a execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em
contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
Para o exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo. 

15. Para quais finalidades a Terracap realiza o tratamento de dados pessoais?

Dentro dessas finalidades o tratamento de dados pessoais é realizado para: Processo licitatório
para venda de imóveis em licitação; Venda direta; registro de empregados e seus familiares;
atendimento ao cliente; protocolo de documentos; ouvidoria; gestão financeira; registro de
visitantes, etc.

16. O que é o titular dos dados?
É a pessoa física a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Ou seja, o
dono dos dados pessoais.

17. O que é o Controlador?
É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador pode exercer diretamente o
tratamento dos dados, mas pode, também, designar um operador.

18. Por que a Terracap é considerada Controladora?
A Terracap é considerada Controladora nos termos do artigo 4º do Decreto distrital nº
42.036/2021, quando explica que: “O Controlador é o órgão ou entidade, pessoa jurídica de direito
público ou privado, que compõe a Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.” E
ainda diz que: “As autoridades máximas titulares de cada órgão ou entidade do Distrito Federal
atuam como representantes do seu respectivo Controlador perante os órgãos de controle. ”



19. o que é o Operador?
É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do Controlador. Ambos, controlador e operador, recebem a nomeação de
“agentes de tratamento”. São Operadoras, portanto, as empresas que prestam serviço à
Terracap.

20. Os empregados da Terracap são considerados Operadores?
Segundo o Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do
encarregado, publicado pela ANPD, não são considerados controladores ou operadores os
indivíduos subordinados, tais como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de
trabalho de uma organização, já que atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento.

21. O que é o Encarregado ou DPO?
O Encarregado setorial de proteção de dados pessoais na LGPD, é o correspondente na
legislação europeia chamado de Data Protection Officer – DPO. Sua incumbência é de fazer a
intermediação entre o titular dos dados e os agentes de tratamento, assim como entre estes e a
ANPD.

22. Quais as atribuições do Encarregado setorial em proteção de dados pessoais?
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas
complementares.

23. Onde está localizada a informação sobre o Encarregado no Portal da Terracap?
A informação sobre o Encarregado setorial em Proteção de dados pessoais está em:
https://www.terracap.df.gov.br/index.php/acesso-informacao/contexto-perguntas-frequentes-
lai

Determinar as diretrizes de tratamento de dados a serem adotados pela Administração
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal;
 Orientar Controladores e Encarregados Setoriais a respeito das boas práticas e padrões de
governança de dados e segurança da informação, a serem tomadas em relação à proteção
de dados pessoais, conforme disposto na Lei nº 13.709, de 2018;
 Elaborar e disponibilizar material de divulgação e capacitação a respeito das boas práticas e
padrões de governança de dados e segurança da informação, a serem tomadas em relação à
proteção de dados pessoais no Distrito Federal, conforme disposto na Lei nº 13.709, de 2018;
  Receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências;
  Disponibilizar e manter atualizado o Portal Distrital da LGPD;
  Instrumentalizar e garantir a transparência dos dados, nos termos da Lei nº 13.709, de 2018;
  Consolidar os relatórios recebidos pelos Encarregados Setoriais;
 Prestar informações a respeito da aplicação da LGPD na Administração Pública ao
Governador do Distrito Federal.

24. O que é o Encarregado Governamental e quais as suas atribuições?
O Encarregado Governamental é a pessoa física, lotada na Casa Civil do Distrito Federal, que
atua como canal de comunicação entre os encarregados setoriais, os controladores e a ANPD.
Suas atribuições são:

25. Qual a diferença entre controlador e operador?
A LGPD define como agentes de tratamento o Controlador e o Operador, os quais possuem
diversas responsabilidades com relação às operações de tratamento de dados pessoais.
No setor público os servidores e funcionários não podem ser considerados controladores. Não
existe um cargo público de controlador de dados. Esse papel será assumido pelos entes
federativos e órgãos e entidades para os quais trabalham.
Na prática, a principal diferença é que o Controlador é aquele a quem compete o poder das
decisões sobre o tratamento dos dados e o Operador vai seguir as orientações do Controlador
na utilização dos dados. 



26. O tratamento de dado pessoal de criança e de adolescente possui regramento
específico?
Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera criança a pessoa de até 12 anos
de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O tratamento de
dados pessoais de crianças só poderá ocorrer com o consentimento específico e em
destaque por pelo menos um dos pais ou responsável legal. O consentimento é
excepcionado quando a coleta for necessária para contactar os pais ou responsável legal. Em
especial, a LGPD determina que as informações sobre o tratamento de dados pessoais de
crianças e de adolescentes deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, de
forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal, e adequada
ao entendimento da criança.

27. Em quais casos de tratamento de dados pessoais a LGPD é aplicada?

A LGPD não é aplicada indiscriminadamente em todas as situações que envolvam o Dado
Pessoal de algum Titular. A Lei, em seus artigos 3º e 4º, dispõe exatamente sobre a sua
aplicabilidade, ou seja, quem deve e quem não precisa observar as obrigações decorrentes
da sua aplicação.
A LGPD se aplica tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica (públicas ou privadas). 
A LGPD se aplica tanto para o armazenamento de dados por meio físico quanto por meio
digital. Por isso, não importa a forma e o local na empresa em que os dados pessoais estejam
localizados. 
Portanto, a lei se aplica a qualquer operação que envolve o tratamento de dados pessoais e
que seja realizada em território brasileiro. 

28. Em quais casos de tratamento de dados pessoais a LGPD não será aplicada?
Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I –realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

II – realizado para fins exclusivamente:
a) jornalístico e artísticos; ou
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709;

III – realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado; ou
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV – provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência
internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de
proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta
Lei.

Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins da Lei 13.709,
salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando
exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

29. Quais são as hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais?
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários
à execução de políticas públicasnios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições
do Capítulo IV da LGPD;



IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa;
V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII – para a tutela da saúde;
IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro; 
X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

30. Quais são as hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis?
A LGPD estabelece em seu artigo 11 um rol taxativo das hipóteses que autorizam o
tratamento de dados pessoais sensíveis.

31. O que muda com a Lei LGPD na Terracap?
Com a LGPD a forma como coletamos e tratamos os dados pessoais de clientes,
empregados e visitantes, muda completamente e por isso precisaremos nos adequar a essa
nova realidade. Por exemplo: com a nova Lei o ciclo de vida dos dados deverá ter os
seguintes propósitos:

- Na coleta, os dados pessoais deverão obedecer ao principio da necessidade e da
finalidade, ou seja, a partir de agora, só poderemos pedir os dados pessoais dos clientes ou
visitantes que forem realmente necessários para determinada finalidade. 
- O processamento de dados pessoais só poderá ser realizado se o tratamento estiver
enquadrado no artigo 7º da LGPG, nas hipóteses legais;
- A análise desses dados pessoais deve levar em consideração a finalidade da coleta.
Devem ser obedecidos os princípios de tratamento, com propósito legítilo, específico e
explicitos;
- O compartilhamento de dados pessoais, quando existir, deve ser consentido pelos
titulares;
- Os dados pessoais devem ser armazenados e mantidos por prazos definidos, ou seja, até
que a finalidade seja alcançada ou deixem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da
finalidade;
- Sempre que um dado for reutilizado, ou seja, quando houver mudança de finalidade, um
novo consentimento deve ser solicitado;
- Por fim, os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento. No
caso do serviço público a documentação sobre o tratamento dos dados coletados deve
esclarecer, conforme o caso, se há a possibilidade de conservação utilizando
fundamentação legal ou se os dados devem ser eliminados após o término do tratamento.

32. O que significam e quais são os princípios da LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados, elenca em seu artigo 6º uma série de princípios
essenciais ao Tratamento de Dados Pessoais. Os princípios dispostos na LGPD são a base
da adequação da nossa empresa à LGPD. Ao atender os princípios previstos na lei,
garantiremos a observância às diretrizes aplicáveis às demais disposições da lei.
Além de observar a boa-fé, o artigo 6º da LGPD elenca um rol de mais 10 princípios que as
empresas deverão observar nas atividades de tratamento de dados pessoais, que serão
fundamentais no seu processo de adequação, pois, em uma eventual fiscalização é
importante que a empresa demonstre que realizou ações para seguir à risca esses
princípios. Além disso, passará uma boa imagem diante do titular dos dados de que a
empresa se preocupa com seus direitos. 

33. O que significa o princípio da finalidade?
Segundo esse princípio, os dados pessoais somente poderão ser tratados para propósitos
legítimos, específicos e explícitos, informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento
posterior de forma incompatível com aquela finalidade determinada. Por exemplo: A
empresa não poderá coletar e-mails, CPF, ou qualquer dado pessoal dos clientes para um
determinado fim e utilizá-lo para outro, a não ser que isso seja informado de maneira
explícita e que haja a concordância do titular. 



34. O que significa o princípio da adequação?
Significa que o tratamento dos dados deve ser compatível com as finalidades informadas
ao titular, de acordo com o contexto, ou seja, mesmo que a empresa coloque nos termos de
uso e privacidade que irá fazer a utilização dos dados para uma determinada ação, se ela
não o fizer de acordo com a sua finalidade, já caracterizaria uma possível infração.

35. O que significa o princípio da necessidade?
Significa que o tratamento dos dados deve ser limitado ao mínimo necessário para
realização de suas finalidades, ou seja, só peça os dados do cliente que forem realmente
necessários.

36. O que significa o princípio do livre acesso?
Significa que o titular precisa saber quais os seus dados a empresa armazenam e poderá,
inclusive, consultar de maneira facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do
tratamento dos seus dados, sendo necessário que a nossa empresa se prepare para
atender os pedidos dos titulares e responder tempestivamente e de forma eficiente esses
pedidos.

37. O que significa o princípio da qualidade dos dados?
Significa a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados.
Não adianta ter um endereço do cliente que esteja desatualizado e por isso o titular tem o
direito de atualizar, a qualquer tempo, o seu dado de forma rápida e segura. 

38. O que significa o princípio da transparência?
Significa que os titulares devem receber informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento. É o direito do titular de ser informado sobre
quais dados estão sendo coletados dele. Isso quer dizer que as empresas devem informar
aos titulares de dados exatamente tudo que elas irão fazer com os dados pessoais e não
poderão utilizar os dados de forma incompatível com aquela finalidade que foi informada
pelo titular.

39. O que significa o princípio da segurança?
Significa que os dados pessoais devem ser tratados de uma forma que garanta a devida
segurança e confidencialidade. As empresas deverão utilizar medidas técnicas e
administrativas para proteger os dados pessoais e isso deverá ser informado ao titular
principalmente sobre as medidas que a empresa está tomando para proteger os seus
dados.

40. O que significa o princípio da prevenção?
Significa que as empresas deverão adotar medidas preventivas contra a ocorrência de
eventuais danos decorrentes do tratamento de dados. Aqui entra além de toda tecnologia
investida para a proteção dos dados, a parte de treinamento de todos os que irão manipular
os dados passando pelas restrições no acesso aos sistemas corporativos da empresa.

41. O que significa o princípio da não discriminação?
Esse princípio foge um pouco da parte de sistemas e tecnologias e trata como os dados
são utilizados pelos empregados, que estarão proibidos de realizar o tratamento dos dados
de forma discriminatória, ilícita e abusiva, e não podem utilizar os dados dos clientes para
discriminá-los. Aqui entra o preconceito racial, religioso, político, orientação sexual, filiação
partidária, sindical. Esses são dados pessoais considerados sensíveis que a empresa deverá
coletar apenas em casos excepcionais e de extrema necessidade, pois, precisarão também
de um tratamento específico e diferenciado.

42. O que significa o princípio da responsabilização e prestação de contas?
Esse princípio é um conjunto de mecanismos que permite que os gestores de uma
organização prestem contas e sejam responsabilizados pelo resultado de suas ações. Esse
princípio está relacionado à capacidade dos agentes de tratamento a demonstrar que
estão adotando medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento
da LGPD 



43. E o que a LGPD entende como “consentimento”?
É uma das hipóteses legais prevista na LGPD para o tratamento de dados pessoais. O
consentimento do titular é a permissão dada por meio de uma declaração para que a
empresa possa coletar e utilizar dados específicos para uma finalidade previamente
determinada e esclarecida. Ou seja, é preciso ser sempre claro quando se explica como os
dados serão utilizados e também se ater à finalidade prevista.
É necessário destacar que nem sempre se utiliza do consentimento como hipótese de
tratamento de dados pessoais.

44. Em quais hipóteses não será exigido o consentimento para o tratamento de dados?
Será permitido o tratamento de dados pessoais, sem o consentimento do titular:
• Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
• Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em
contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
• Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
• Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
• Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse
último nos termos da lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (lei de arbitragem) ;
• Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
• Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;     
• Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro,
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a
proteção dos dados pessoais; ou
• Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

45. Quem fiscaliza o cumprimento da LGPD?
O controle da LGPD será feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A
ANPD foi criada pela Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, posteriormente
convertida na Lei n. 13.853, de 14 de agosto de 2019. Por sua vez, o Decreto 10.474, de 26 de
agosto de 2020, aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções de Confiança da ANPD, com entrada em vigor na data de publicação
da nomeação do Diretor-Presidente da ANPD no Diário Oficial da União.
Destacamos que agora a ANPD agora é uma Autarquia de natureza especial criada pela 
 Medida Provisória (MPV) nº 1.124, de 13 de junho de 2022. 

46. O Poder Público também está sujeito às disposições da LGPD?
Sim. Segundo a LGPD, o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito
público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública e na busca do
interesse público.

47. Sou empregado público e lido com dados pessoais. O que devo fazer?
Em um formulário de coleta de dados pessoais na web ou de maneira física, por exemplo,
procure deixar clara a finalidade de cada informação, ou conjunto de informações, que estão
sendo coletadas.
Além disso, deve-se ter o cuidado de não compartilhar os dados pessoais aos quais você
tem acesso com ninguém, de dentro ou fora da empresa. E por compartilhamento, entende-
se: conceder acesso a bancos de dados, enviar e-mails com dados pessoais para qualquer
pessoa, tramitar documentos físicos (papel) ou deixá-los acessíveis sem procedimentos de
segurança, entre quaisquer outras medidas que você mesmo possa identificar no seu dia-a-
dia para proteger os dados com os quais você tem contato.
Lembre-se, estamos falando de uma mudança de cultura em toda a empresa e o cuidado
com os dados pessoais é responsabilidade de cada um. 63% dos vazamentos de dados são
causados por erro humano, então, fique atento às orientações e aos normativos internos!



48. Que ações de boas práticas devemos ter no ambiente de trabalho?
No ambiente laboral, o tratamento de dados pessoais deve ser feito desde que seja
fundamentado em uma das hipóteses legais, tenha o interesse público como objetivo e
apresente informações claras a respeito da sua finalidade.
Por isso, algumas ações e abstenções simples também contribuem para a adequação da
LGPD:
• adotar medidas de segurança no descarte de papéis ou documentos que contenham dados
pessoais;
• não deixar papéis e documentos à vista;
• guardar papéis e documentos em local apropriado e seguro;
• utilizar a opção sair ou desconectar para fechar qualquer sistema em uso;
• não compartilhar senha;
• comunicar ao setor competente falhas de segurança;
• não usar o e-mail funcional para fins particulares;
• não postar nas redes sociais dados pessoais e sensíveis de terceiros;
• utilizar a função bloqueio quando se ausentar da estação de trabalho;
• não deixar a tela do computador exposta/aberta quando estiver ausente, ainda que
temporariamente, da estação de trabalho;
• não fornecer dados pessoais por e-mail, telefone ou qualquer outro canal inapropriado.
 
49. Sou empregado público e meus dados estão no Portal da Transparência. Com a LGPD
isso muda?

Não. A questão da divulgação de dados de servidores públicos foi objeto de questionamento,
inclusive judicial, mas os tribunais (como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Tribunal
Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal) já se manifestaram no sentido de permitir
a publicidade dos dados. A lei de acesso à informação também entende dessa forma. Em
decisão unânime proferida em abril de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal
concluíram que “a pessoa que decide ingressar no serviço público adere ao regime jurídico
próprio da Administração Pública, que prevê a publicidade de todas as informações de
interesse da coletividade”. A remuneração dos agentes públicos é informação de interesse
coletivo e fortalece o controle social, por isso, a princípio, não há mudança com a entrada em
vigência da LGPD.

50. A LGPD se aplica apenas ao tratamento de dados pessoais coletados na internet?
Não. A LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento de dados pessoais que tenham
sido coletados dentro do território brasileiro ou que tenham como objetivo oferecer bens ou
serviços a pessoas localizadas no Brasil, independentemente desses dados pessoais terem
sido coletados em meios físicos ou digitais.

51. É permitido pela LGPD o uso compartilhado de dados entre órgãos da administração
pública?
Sim. Entretanto, o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender às
finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e
pelas entidades públicas, como informações ao INSS, condição social, fiscalizações etc.

52. É permitida a transferência de dados entre o Poder Público e o setor privado?
É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de
bases de dados a que tenha acesso, exceto:
• em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência
exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
• nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da
LGPD;
• quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou
instrumentos congêneres; ou
• na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes
e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados,
desde que vedado o tratamento para outras finalidades.



53. O que é privacy by design e privacy by default?
Privacy by design (é a preocupação com a privacidade dos dados desde a concepção de
qualquer novo projeto ou serviço) diz respeito ao emprego de meios para se preservar a
privacidade durante todo o ciclo de vida dos dados pessoais. No caso, a privacidade é base
para a arquitetura dos sistemas e processos desenvolvidos, de modo a possibilitar, pelo
formato disponibilizado e pelo serviço prestado, condições que permitam ao titular de
dados pessoais preservar a sua privacidade e o formato em que ocorre o tratamento dos
seus dados.

Privacy by default (privacidade por padrão) representa a instituição de que todas as
ferramentas para preservar a privacidade estejam acionadas como padrão, isto é: a
configuração padrão já confere a maior expectativa de privacidade possível ao titular de
dados pessoais. 

Os agentes de tratamento (Controlador e Operador) devem, pois, desde o esboço até a
execução de produtos, projetos ou serviços, implementar medidas técnicas, administrativas
e de segurança 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.
A partir da sua vigência, todos os procedimentos criados ou programas implementados para
o desempenho da atividade deverão já estar adequados à LGPD, conforme o art. 46, § 2º.

54. Quais os princípios para que uma cultura de privacidade desde a concepção (privacy
by design) seja instituída?
O conceito de privacidade desde a concepção indica que a privacidade e a proteção de
dados devem ser consideradas desde o início e durante todo o ciclo de vida do projeto,
sistema, serviço, produto ou processo. Conforme o Guia de Boas Práticas da LGPD, tal
privacidade pode ser alcançada por meio da aplicação de sete princípios fundamentais:
• proativo, e não reativo; preventivo, e não corretivo;
• privacidade deve ser o padrão dos sistemas de TI ou práticas de negócio;
• privacidade incorporada ao projeto (design);
• funcionalidade total;
• segurança e proteção de ponta a ponta durante o ciclo de vida de tratamento dos dados;
• visibilidade e transparência;
• respeito pela privacidade do usuário.

55. O que é a “autodeterminação informativa” mencionada nos fundamentos da LGPD?
Autodeterminação informativa é o direito que cada indivíduo tem de controlar e proteger
seus dados pessoais. É um dos fundamentos da disciplina de proteção de dados pessoais,
de acordo com o art. 2º, inciso II, da LGPD, compreendido como forma de garantir o controle
do cidadão sobre suas próprias informações. Ou seja, certifica que o titular tenha domínio
sobre os seus dados pessoais, ainda que o tratamento dessas informações seja legítimo. O
seu reconhecimento assegura que todos os dados pessoais sejam protegidos, indo além do
conceito de intimidade, trazendo a privacidade para o âmbito procedimental.

56. O que seria o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)?
O RIPD é um instrumento importante de verificação e demonstração da conformidade do
tratamento de dados pessoais realizado pela instituição e serve tanto para a análise quanto
para a documentação do tratamento dos dados pessoais. O RIPD visa descrever os
processos de tratamento de dados que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos
fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

57. O que seria o Termo de Uso conforme a LGPD?
O Termo de Uso advém de a consciência do controlador e operador ser transparente com o
titular de dados pessoais e comunicar como as atividades de tratamento desses dados
observam os princípios dispostos no art. 6º da LGPD. Em cumprimento aos princípios da
publicidade e da transparência e a fim de assegurar aos cidadãos amplo acesso às
informações, os termos de uso devem ser regularmente atualizados a fim de refletir, de
modo claro e preciso, as finalidades de coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção
dos dados pessoais dos titulares.



58. O que seria a Política de Privacidade conforme a LGPD?
Política de Privacidade é um documento informativo pelo qual o prestador de serviço
transparece ao usuário a forma como o serviço realiza o tratamento dos dados pessoais e
como fornece privacidade ao usuário.
A Política de Privacidade, que faz parte do Termo de Uso, origina-se da responsabilidade de
os agentes de tratamento de dados serem transparentes com o titular de dados e
informarem como as atividades de tratamento de dados atendem os princípios dispostos
no art. 6º da LGPD. Portanto, o documento é, ao mesmo tempo, um dever do controlador e
um direito do titular.

59. O que é o Registro de operações de tratamento e Inventário de Dados Pessoais?
O registro de operações de tratamento e inventário de dados pessoais atende à
determinação da Lei nº 13.709/2018 no que se refere à manutenção de registro do
levantamento do tratamento de dados pessoais realizado pela instituição. Consiste no
registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizadas pela instituição (art.
37 da LGPD).

60. Para a promoção da transparência ativa de dados, com a LGPD em vigor, o poder
público deverá observar quais requisitos?
• Observância da publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do
sigilo como exceção;
• garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar
disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
(Lei de Acesso à Informação), e nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGDP);
• descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica
dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade;
• permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto;
• completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma
primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias,
quando disponibilizadas de forma agregada;
• atualização periódica, mantido o histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a
padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e a atender as
necessidades de seus usuários;
• respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos
demais requisitos elencados, conforme a LGDP;
• intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes poderes e esferas da
Federação, respeitado o disposto no art. 26 da LGDP; e
• fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente
de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos.

61. Qual a diferença entre transparência ativa e transparência passiva?
A transparência ativa ocorre quando há disponibilização da informação de maneira
espontânea (proativa). É o que ocorre, por exemplo, com a divulgação de informações na
Internet, de modo que qualquer interessado possa acessá-las diretamente.
A transparência passiva, por outro lado, depende de uma solicitação do cidadão. Ela ocorre
por meio dos pedidos de acesso à informação. Desse modo, o órgão ou entidade deve se
mobilizar no sentido de oferecer uma resposta à demanda.

62. Quais documentos devem ter o acesso público considerando a LGPD e a LAI?
As informações de interesse público, geral ou coletivo. Exemplos:
• informações sobre procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
resultados, bem como a todos os contratos celebrados, etc;
• dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e
entidades, etc.



63. Quais documentos devem ter acesso restrito considerando a LGPD e a LAI?
A LAI já previa os seguintes casos de restrição de acesso à informação:

 Informações consideradas pessoais, ou seja, aquelas relativas à intimidade, vida privada,
honra e imagem de um indivíduo (Art. 31 – Lei nº 12.527/11 e decreto distrital 4.990/12);

 Informações declaradas sigilosas pelas autoridades competentes, por terem sido
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou cujo sigilo
decorra de classificação(Art. 28 – Lei nº 12.527/11 e decreto distrital 4.990/12);

 Informações contidas em documentos preparatórios utilizados como fundamento à
tomada de decisão e do ato administrativo antes da edição do ato decisório respectivo
(Art. 7º da Lei nº 12.527 e Art. 7º do decreto distrital 4.990/12), exemplo:
• notas técnicas, pareceres, notas informativas ou outros documentos que subsidiem
decisões dos dirigentes, etc.;
• documentos que tragam argumentos e conteúdo para os processos que culminarão na
edição de ato normativo ou decisão do colegiado.

 Informações que possam comprometer atividades de segurança e inteligência, bem
como de investigação ou de fiscalização em andamento (Lei nº 12.527 e decreto distrital
4.990/12);

 Informações consideradas de acesso restrito em razão das demais hipóteses legais de
sigilo de legislação específica, como sigilo fiscal, bancário, comercial, empresarial e
contábil, etc. (Art. 22 – Lei nº 12.527/11 e decreto distrital nº 4.990/12). 

 Informações pessoais terão seu acesso restrito à própria pessoa, a alguém por ela
autorizada ou a agentes públicos legalmente autorizados pelo prazo máximo de 100 (cem)
anos a contar da sua data de produção (Art. 31 – Lei nº 12.527/11).

Ainda devem ser mantidos restritos ao interessado ou seu procurador legalmente
constituído nos termos da LGPD e ainda da Norma interna de acesso restrito Norma 1.5.2-
A:
Documentos que contenham informações pessoais de pessoa identificada ou identificável,
como:

 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
 número da Carteira de Identidade (RG);
 estado de saúde do servidor ou familiares;
 informações financeiras;
 informações patrimoniais;

  endereços;
 número de telefone;
 e-mail;
 origem racial ou étnica;
 orientação sexual;
 convicções religiosas;
 convicções filosóficas ou morais;
 opiniões políticas;
 filiação sindical;
 filiação partidária;
 filiação a organizações de caráter religioso, filosófico ou político.

64. Quais as sanções em caso de descumprimento à LGPD?
Neste primeiro momento a ANPD estará orientando e divulgando boas práticas em relação
a LGPD.
As sanções administrativas aplicáveis são:
• Advertência;
• Multa simples (até 2% do faturamento até o limite de R$ 50 milhões);
• Possibilidade de publicização da infração;
• Bloqueio dos dados pessoais envolvidos;
• Eliminação dos dados pessoais envolvidos;
• Suspensão parcial, por até 06 (seis) meses do banco de dados envolvido; e
• Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.



65. As demais legislações continuarão a ter validade com a entrada em vigar da LGPD?
Sim, as demais legislações continuam em vigência, a LGPD não revogou nenhuma
legislação. Dessa forma, as legislações terão que conviver em harmonia e serão trabalhadas
em conjunto, conforme art. 64 da Lei.
Quanto a relação entre a LGPD e a LAI (Lei nº 12.527/2011), em resumo, podem ser
consideradas como complementares, visto que a LAI garante transparência ao que deve
ser público, e a LGPD, proteção para o que é da esfera privada dos cidadãos.
 
66. Em caso de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado?
O art. 42 da LGPD estabelece que em caso de violação à lei, o controlador e o operador
serão responsabilizados.
O operador responde solidariamente pelos danos causados quando descumprir as
obrigações da LGPD ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador.
Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem
danos ao titular de dados respondem solidariamente.
Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:
I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;
II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não
houve violação à legislação de proteção de dados; ou
III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.
Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o
operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança técnicas e administrativas
previstas na LGPD.
 
67. O que significa CPRID?
Significa Comitê de Proteção em Privacidade de Dados – CPRID, no âmbito da Terracap,
responsável pelo monitoramento das ações de implantação da LGPD e auxílio no
desenvolvimento dos marcos de conformidade constantes do Plano de Ação, aprovado
pela referida Decisão DIRET nº 234/2022, junto às unidades

68. Quais as atribuições do CPRID?
Acompanhar, monitorar e auxiliar na execução e desenvolvimento dos marcos de
conformidade constantes do Plano de Adequação à LGPD, aprovado pela Decisão DIRET n.º
234, sessão realizada em 04/05/2022, e as demais diretrizes estabelecidas no Programa de
Governança em Privacidade, aprovado pelo CONAD; 
Gerenciar e prestar o suporte técnico na execução da implantação da LGPD na Terracap
quanto às ações específicas de cada unidade, visando à eficiência e eficácia dos resultados
propostos; 
Propor à Direção da Terracap políticas e normas gerais para conformidade relativas à LGPD;
Orientar e monitorar as unidades quanto ao cumprimento das políticas e boas práticas a
serem utilizadas sobre a LGPD.

69. A Terracap possui uma Política de Segurança da Informação?
Sim. A Terracap possui uma POSIC – Politica de Segurança da Informação, publicada em
https://www.terracap.df.gov.br/index.php/gestao-compras-e-servicos/contexto-normas-
politicas.

70. A Terracap possui Política de Privacidade?
Sim. A Terracap possui uma Política de Privacidade publicada em:
https://www.terracap.df.gov.br/index.php/gestao-compras-e-servicos/contexto-normas-
politicas

71. A Terracap possui uma Cartilha de orientação sobre a LGPD?
Sim. A Terracap possui uma Cartilha de orientação com os principais conceitos sobre a
LGPD publicada em:https://www.terracap.df.gov.br/index.php/acesso-
informacao/contexto-perguntas-frequentes-lai

72. A Terracap possui Políticas de Gestão de riscos e Compliance?
Sim. Essas Políticas podem ser acessadas em:
https://www.terracap.df.gov.br/index.php/gestao-compras-e-servicos/contexto-normas-
politicas. 



73. A Terracap possui um Programa de Governança em Privacidade?
Sim. A Terracap possui um Programa de Governança em Privacidade – PGP aprovado pelo
CONAD – Conselho de Administração no dia 20/06/2022, que traz as diretrizes gerais
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na empresa, publicado
em:https://www.terracap.df.gov.br/index.php/acesso-informacao/contexto-perguntas-
frequentes-lai
 
74. A Terracap possui um Relatório de Impacto à Proteção de dados pessoais?
Sim. Terracap possui um Relatório de Impacto à Proteção de dados pessoais-RIPD

 75. A Terracap possui um Código de conduta e integridade?
Sim. E está sendo atualizado pela COINT.

76. A Terracap possui um Plano de resposta a incidentes de segurança de dados
pessoais?
Ainda não. Está em fase de elaboração pela ASINF
 
77. A LGPD já foi regulamentada no DF?
Sim. A LGPD foi regulamentada no DF pelo Decreto distrital 42.036/2021


