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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Lei nº 13.709/2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), trouxe para 

todas as organizações uma série de novas regras sobre tratamento de dados 

pessoais. Isso implica adaptar as operações existentes para satisfazer os atuais 

requisitos de privacidade e segurança da informação. 

Convém destacar que o descumprimento da LGPD tem um alto impacto. Além 

das sanções administrativas e judiciais aplicáveis em caso de descumprimento da 

LGPD, estar em desconformidade com a lei pode acarretar danos reputacionais 

significativos, prejudicando a imagem da serventia perante corregedores e 

usuários do serviço.  

Diante disso, este Código de Boas Práticas tem como objetivo estabelecer 

orientações sobre proteção de dados pessoais no âmbito do Ofício de Registros 

Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de 

Títulos e Documentos e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camboriú – 

SC, devendo ser amplamente divulgado. A fim de que se seja internalizado o valor 

privacidade à cultura da serventia, recomenda-se o treinamento periódico de toda a 

equipe, conforme planejamento feito pelo encarregado de dados. 

Uma vez que o compliance de proteção de dados é um processo dinâmico, 

convém que este Código seja revisado, aperfeiçoado e ampliado 

permanentemente, mediante a atualização do histórico de versões. Essa é uma das 

atribuições do encarregado de dados pessoais da serventia. 

As versões futuras deste documento deverão abarcar as alterações 

legislativas pertinentes – com destaque para os regulamentos da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Poder Judiciário –, levando também 

em conta a realidade das atividades cotidianas da serventia e as novas operações 

de tratamentos de dados pessoais eventualmente realizadas.  
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2. TIPOS DE DADOS PESSOAIS 

2.1 DADOS PESSOAIS COMUNS 

Considera-se dado pessoal qualquer informação que identifique ou possa 

levar à identificação de uma pessoa natural (física), tais como: nome, cadastros em 

geral (RG, CPF, PIS/PASEP, CTPS etc.), idade, profissão, filiação, endereço, 

contatos, geolocalização, dentre outros.  

Frise-se que, embora a maior parte da utilização dos dados pessoais 

atualmente seja realizada em meios digitais, a LGPD também protege dados em 

meios físicos (tais como documentos, anotações e papéis em geral). 

 

2.2 DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 

Quando se referem à intimidade, os dados pessoais são considerados 

sensíveis. É o caso de dados relacionados a opiniões políticas, crenças religiosas, 

filiação a sindicato, sexualidade, saúde física ou mental, genética, biometria ou etnia.  

A LGPD estabelece uma restrição maior ao tratamento de dados sensíveis 

tendo em vista seu maior potencial de gerar discriminação aos titulares. Assim, a lei 

autoriza o tratamento de dados sensíveis apenas em situações indispensáveis, 

cabendo ao controlador o ônus da prova dessa indispensabilidade. Além disso, nem 

todas essas bases legais estão disponíveis para legitimar o tratamento de dados 

pessoais sensíveis1.  

Nesse sentido, é recomendável avaliar se o tratamento de dados sensíveis 

realmente compensa a necessidade de cumprir com as exigências adicionais 

previstas na LGPD, bem como o maior grau de risco assumido. 

Em regra, o cartório tem acesso a muitos dados sensíveis. Além disso, existe 

uma coleta significativa de dados sensíveis de colaboradores, para satisfazer às 

exigências das leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias.  

Em todas essas ocasiões, o cartório pode ser considerado controlador dos 

dados2. Sendo assim, é importante um cuidado redobrado na manipulação, 

armazenamento e compartilhamento desses dados. 

 

 
1 Para entender mais sobre as bases legais, consulte o item 5 deste Código. 
2 Para entender mais sobre os agentes de tratamento, consulte o item 4 deste Código. 
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2.3 DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

A LGPD também dedica atenção especial ao tratamento de dados de crianças 

e adolescentes. Crianças são pessoas com até 12 anos incompletos, ao passo que 

adolescentes são pessoas com 12 anos completos a 18 anos (art. 2º, Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente). 

A LGPD determina, em seu art. 14, que o tratamento de dados pessoais de 

crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse. Para os 

casos em que o consentimento for a base legal3, a lei requer que ele seja dado por 

pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.  

É dever do cartório promover todos os esforços razoáveis para verificar se o 

consentimento foi expresso pelo responsável legal da criança ou do adolescente, 

consideradas as tecnologias disponíveis.  

Aquele que trata dados de crianças e adolescentes precisa manter pública e 

em fácil acesso à informação sobre como é executado o tratamento de dados, bem 

como as medidas protetivas para resguardá-los. No caso do cartório, esse dever é 

cumprido fundamentalmente pela Política de Privacidade, à qual podem se somar 

esclarecimentos complementares. 

 

2.4 DADOS PÚBLICOS, ANÔNIMOS E PSEUDOANÔNIMOS 

Os dados pessoais publicamente disponíveis – seja porque foram tornados 

públicos pelo titular, seja porque encontram-se em bases de acesso público – não 

deixam de ser protegidos pela LGPD.  

Nesses casos, a LGPD permite a utilização sem necessidade do 

consentimento do titular, mas continua sendo necessário enquadrar esse 

tratamento em uma das outras bases legais disponíveis. Além disso, é preciso 

observar os princípios da LGPD e respeitar os direitos dos titulares de dados. 

Em outras palavras, é necessário delimitar as finalidades do tratamento, 

enquadrar o tratamento em uma base legal, dar transparência sobre as atividades 

de tratamento e franquear aos titulares o exercício de seus direitos.  

Os dados anônimos não são considerados dados pessoais e, a princípio, 

não estão sujeitos à LGPD. É importante, no entanto, confirmar se os dados podem 

realmente ser considerados anônimos.  

 
3 Para entender mais sobre as bases legais, consulte o item 5 deste Código. 
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Em muitas ocasiões, dados aparentemente anônimos podem ser facilmente 

reidentificados a partir do cruzamento de informações de outras bases de dados. 

Nesses casos, os dados são apenas pseudoanônimos, os quais são também 

protegidos pela LGPD, uma vez que o titular é identificável pela possibilidade de um 

cruzamento de informações revelar sua identidade. 

Um exemplo de dado pseudoanônimo tratado pelo cartório é o monitoramento 

de tráfego no site realizado por meio da ferramenta Google Analytics. Embora a 

identidade dos usuários seja inacessível à serventia, a identificação pode ser 

facilmente revertida. 
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3. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

3.1 FORMAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Conforme o art. 5º, inciso X da LGPD, todas as operações realizadas com 

dados pessoais se enquadram no conceito de tratamento. De maneira mais 

específica, o tratamento pode significar a prática dos seguintes atos:  

 

• Acesso: ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar; 

• Armazenamento: ação ou resultado de manter ou conservar um dado;  

• Arquivamento: ato ou efeito de manter registrado um dado; 

• Avaliação: analisar o dado com o objetivo de produzir informação; 

• Classificação: maneira de ordenar os dados conforme critério estabelecido;  

• Coleta: recolhimento de dados com finalidade específica; 

• Comunicação: transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre 
os dados;  

• Controle: ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre 
o dado;  

• Difusão: ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados;  

• Distribuição: ato ou efeito de dispor de dados de acordo com critério 
estabelecido; 

• Eliminação: ato ou efeito de excluir ou destruir dado; 

• Extração: ato de copiar ou retirar dados do local físico e/ou digital em que se 
encontrava; 

• Modificação: ato ou efeito de alteração do dado;  

• Processamento: ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para 
obtenção de um resultado determinado;  

• Produção: criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;  

• Recepção: ato de receber os dados ao final da transmissão;  

• Reprodução: cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer 
processo;  

• Transferência: mudança de dados de uma área de armazenamento para 
outra, ou para terceiro;  

• Transmissão: movimentação de dados entre dois pontos por meio de 
dispositivos eletrônicos, telefônicos, radioelétricos, etc.;  

• Utilização: ato ou efeito do aproveitamento dos dados.  

 

A realização de qualquer uma das atividades listadas acima exige a 

observância deste Código de Boas Práticas, bem como dos dispositivos da LGPD, 

em especial aqueles que tratam sobre os direitos dos titulares, princípios e bases 

legais de tratamento (itens que serão detalhados a seguir). 

 

3.2 APLICAÇÃO DA LGPD 

Para incidência da LGPD, basta que haja atividades de tratamento realizadas 

com algum dos requisitos abaixo: 
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(i) em território brasileiro;  
(ii) com dados coletados no Brasil; 
(iii) por empresas que busquem oferecer produtos ou fornecer bens ou serviços 

no Brasil.  

 

Tais requisitos não são cumulativos, ou seja, basta o atendimento a um 

deles para incidência da lei.  

Por outro lado, a LGPD traz as seguintes hipóteses de NÃO INCIDÊNCIA da 

lei, no caso de dados tratados:  

 

(i) por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; 

(ii) para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos; 

(iii) para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou 

atividades de investigação e repressão de crimes. 

 

A atividade do cartório a princípio não se amolda a nenhuma dessas 

excludentes. Porém, é possível que existam situações em que a serventia precise 

compartilhar dados com entidades públicas ou privadas cuja atuação não seja 

regulamentada pela LGPD. Um exemplo muito corriqueiro é necessidade de 

compartilhar informações com as forças de segurança pública, que se enquadra nas 

exceções da LGPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4. AGENTES DE TRATAMENTO 

O tratamento dos dados pessoais é realizado pelos chamados agentes de 

tratamento. Os agentes podem ser pessoas naturais (“físicas”) ou pessoas jurídicas, 

de direito público (ex: agências reguladoras, fisco, órgãos estatais em geral) ou de 

direito privado (ex: empresas, associações privadas, fundações, etc.). 

 

4.1 CONTROLADORES E OPERADORES 

Conforme a LGPD, existem dois tipos básicos de agentes de tratamento: (i) 

controlador, que toma as decisões e define as finalidades do tratamento; e (ii) 

operador, que realiza o tratamento em nome do controlador, devendo seguir suas 

instruções nessa atividade.  

Note-se que os conceitos de controlador e operador são contextuais e 

intercambiáveis. Uma mesma organização pode ser ora controlador, ora operador, a 

depender da situação. 

Na maioria das vezes, o cartório será controlador, pois toma as decisões 

relativas ao tratamento dos dados pessoais de usuários e colaboradores.  

 

4.2 OPERADORES E FUNCIONÁRIOS 

Embora pessoas naturais (“físicas”) possam ser agentes de tratamento, os 

colaboradores da serventia não são operadores de dados pessoais. Isso porque 

os colaboradores não possuem independência funcional, de modo que sua atuação 

é considerada parte das atividades da serventia.  

Seguindo o Guia Orientativo da ANPD4 sobre o tema, a tabela abaixo mostra 

as principais diferenças entre funcionários e operadores pessoas naturais (“físicas”): 

 

Funcionários Operadores de dados PF 

Subordinado. Independente. 

Atividades de tratamento internas, isto é, 
consideradas como atuação da própria 
serventia. 

Realiza atividades de tratamento externas, 
em nome da serventia. 

Não tem dever de relatar incidentes de 
segurança por comunicação oficial. 

Deve relatar incidentes de segurança por 
comunicação oficial. 

 
4 Esse documento é baseado, sobretudo, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que 
embora não se aplique no Brasil, é fonte segura para interpretação da LGPD.  Disponível em: 
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf 
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Nunca possuirá um DPO próprio. Pode ter o dever de indicar DPO. 

 

No caso do cartório, os funcionários contratados sob regime de CLT não são 

operadores de dados, assim como não o são o corpo diretivo da mantenedora. 

Todavia, os prestadores de serviços externos – por exemplo, os contratados como 

Micro Empreendedor Individuai (MEI) – são operadores de dados.  

Note-se que os prestadores de serviço externos são ao mesmo tempo 

titulares de dados (quando repassam suas informações para o cartório) e 

operadores de dados (quando tratam dados repassados para execução de suas 

atividades). 

 

4.3 CONTROLADORES CONJUNTOS E SUB-OPERADORES 

Existem outras classificações que – embora não previstas expressamente 

pela LGPD – constam no Guia Orientativo da ANPD sobre o assunto. A tabela 

abaixo indica essas figuras: 

 

  

Tratamento realizado 

 

 

Exemplo 

Controladores 
Conjuntos 

Quanto duas ou mais 
organizações tomam decisões 
conjuntas, definindo com mesmo 
grau de responsabilidade as 
finalidades do tratamento.  

É o que ocorre no compartilhamento 
de dados com a centrais de serviços 
eletrônicos. Tanto o cartório, quanto 
as centrais são controladores de 
dados. 

Suboperadores 

Quando um operador 
compartilha os dados com outra 
organização, que também age 
sem definir as finalidades do 
tratamento.  

É o caso da empresa de suporte em 
TI que recebe os dados da serventia 
e pode contratar um serviço de 
backup em nuvem de outra 
empresa. Esta última trata os dados 
do cartório de maneira 
intermediada, sendo por isso 
suboperadora de dados. 

 

As definições acima são importantes para esclarecer qual o grau de 

responsabilidade de cada agente de tratamento, bem como as condutas que cada 

um deve adotar em situações diversas.  

Por meio contratual, os controladores devem orientar seus operadores sobre 

as melhores práticas de tratamento de dados, que tem o dever de seguir tais 
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instruções. Em caso de subcontratações, estas devem estar previamente 

autorizadas no contrato. 

Caso haja incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, o 

controlador deve comunicar à ANPD e aos titulares (conforme a natureza do 

incidente e seus impactos). Já os operadores devem comunicar aos seus 

respectivos controladores qualquer violação de dados pessoais, de acordo com os 

prazos definidos contratualmente. 

Essa categorização deve estar registrada de forma clara e explícita nos 

instrumentos contratuais, além de ser devidamente informada aos titulares dos 

dados pessoais tratados. Isso é muito importante para definir a responsabilidade de 

cada agente, evitando que a serventia assuma riscos desnecessários. A fim de 

entender sua responsabilidade pelo tratamento de dados, o cartório deve verificar se 

executará a atividade ou se esta será repassada a algum terceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5. BASES LEGAIS  

Reservando-se às exceções de aplicação da lei5, nenhum tratamento dos 

dados pessoais pode ocorrer sem legitimação expressa na LGPD. Com efeito, a lei 

define as hipóteses que autorizam o tratamento de dados em seus artigos 7º e 11, 

além de estabelecer requisitos especiais para tratamento de dados pessoais de 

crianças e adolescentes em seu art. 14.  

Essas hipóteses são chamadas bases legais de tratamento. Embora algumas 

delas sejam aplicáveis tanto a dados pessoais comuns quanto a dados pessoais 

sensíveis, sempre existe uma restrição maior para o tratamento destes últimos. Além 

disso, existem bases legais exclusivas para cada tipo de dados. A tabela abaixo 

explicita essas diferenças: 

 
 Dados comuns Dados sensíveis 

Bases legais exclusivas 
Legítimo interesse 
Proteção ao crédito 

Garantia da prevenção à fraude 

e à segurança do titular 

Bases legais semelhantes 

Consentimento 

Obrigação legal ou regulatória 

Execução de políticas públicas 

Realização de estudos por órgão de pesquisa 

Execução de contrato 

Exercício regular de direito em processo 

Proteção da vida 

Tutela de saúde 

 
 

Quanto a atividade do cartório, a princípio não se aplicam as seguintes 

bases legais: (i) realização de estudos por órgão de pesquisa, pois essa base legal é 

exclusiva para órgão de pesquisa; (ii) tutela de saúde, pois essa base legal é 

exclusiva de entidades ou profissionais de saúde; (iii) proteção ao crédito, pois a 

serventia não realiza atividades de análise/concessão de crédito. 

As demais bases legais podem ser aplicáveis tanto às atividades-fim do 

cartório (prestação de serviços registrais), quanto às atividades-meio (administração, 

financeiro, gestão de recursos humanos etc.).  

A definição da base legal aplicável depende de uma análise caso a caso, que 

leve em consideração o contexto do tratamento. Essa definição consta na planilha 

de Data Mapping entregue ao cartório pela consultoria de implementação da LGPD. 

 
5 Para entender mais sobre as bases legais, consulte o item 3.2 deste Código. 
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É importante que este documento seja sempre revisitado e atualizado para estar em 

conformidade com as atividades atuais da serventia. 

A partir da atualização do data mapping também deve ocorrer a atualização 

das políticas da serventia (com destaque para a Política de Privacidade), bem como 

dos contratos e termos assinados por colaboradores, fornecedores e clientes. 

É importante frisar que não pode existir qualquer situação de tratamento de 

dados pessoais sem vinculação a uma das hipóteses de tratamento, sob pena de 

atuação em desconformidade à LGPD.  
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6. PRINCÍPIOS DA LGPD 

A legitimidade do tratamento de dados não se resume ao enquadramento nas 

hipóteses legais contempladas no item anterior. Para tanto, devem ser também 

respeitados os princípios previstos no art. 6º da LGPD. São eles: 

 

• Boa-fé: necessidade de que o tratamento seja pautado pelo caráter cooperativo e 
ético, que deve ser passível de constatação a partir de atos objetivos; 

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

• Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento;  

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

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

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

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

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

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

• Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos;  

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

 

Por definição, os princípios fornecem parâmetros para nortear todo um 

microssistema normativo. Os princípios acima são o fundamento do sistema 

brasileiro de proteção de dados, e devem ser revisitados sempre. 
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Celeridade Clareza

Completude 

7. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS 

A LGPD prevê direitos aos titulares de dados, que podem ser exercidos 

perante os agentes de tratamento. A tabela abaixo indica os direitos previstos na lei 

em cotejo com especificidades de seu exercício perante serventias extrajudiciais: 

 

Direitos previstos na LGPD Exercício perante cartórios 

Confirmação da existência de operações de 
tratamento de dados pessoais. 

O acesso não se confunde com certidão, que 
tem fé pública e demanda pagamento de 
emolumentos para sua expedição. As 
informações passadas com base na LGPD 
devem se limitar aos dados do titular, não 
envolvendo informações de talhadas sobre os 
atos praticados (isso demanda certidão). 

Acesso aos dados pessoais. 

Correção de dados incompletos, inexatos ou 
desatualizados. 

A correção nos bancos de dados e sistema da 
serventia pode ser feita de maneira imediata, 
mas alterações nos livros da serventia exigem 
que sejam seguidos os procedimentos típicos da 
atividade notarial e registral. 

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto na LGPD. 

Eliminação dos dados pessoais tratados com o 
consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 da LGPD. 

O consentimento é uma base residual nos 
cartórios, embora também possa ser utilizada. 
Sempre que se coleta o consentimento, é 
importante guardá-lo de maneira organizada e 
estar preparado para sua revogação. 

Informação sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa. 

Informação das entidades públicas e privadas 
com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados. 

Basicamente, é cumprido pela Política de 
Privacidade, mas pode exigir esclarecimentos 
complementares, feitas através do Canal de 
Atendimento.  

Portabilidade dos dados a outro prestador de 
serviço ou fornecedor de produto, mediante 
requisição expressa e observados os segredos 
comercial e industrial, de acordo com a 
regulamentação do órgão controlador. 

Salvo regulamentação posterior em contrário, 
este direito não se aplica em face das serventias 
extrajudiciais. 

 

 

Para o exercício destes direitos, basta que o titular dos dados pessoais 

(cliente, empregado, terceiro) – ou o seu representante legal – faça o requerimento 

expresso perante o cartório. O requerimento precisa ser feito mediante seu 

encarregado de dados, cujo contato é disponibilizado no site da serventia.  

 

7.1. REQUISIÇÃO DO TITULAR DE DADOS 

   

As solicitações dos titulares de dados precisam 

ser realizadas com qualidade, para o que se 
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recomenda a consideração dos 3 “Cs”: celeridade, clareza e completude. 

Preferencialmente, as solicitações deverão ser atendidas de maneira 

imediata. Sendo isso impossível, a serventia deverá indicar as razões que impedem 

a adoção imediata da providência, encaminhando a demanda em prazo razoável. 

Algumas requisições possuem prazos próprios, como a declaração constante no art. 

19, inciso II da LGPD6, mas a maioria ainda depende de regulamentação. 

É muito importante que o titular não fique sem resposta ao fazer alguma 

requisição. Mesmo em caso de inexistência de tratamento de dados, o titular deverá 

ser informado dessa negativa.  

Se o cartório não for o agente de tratamento responsável pela resposta, 

deverá indicar qual é esse agente responsável, sempre que possível.  

O titular do dado tem a faculdade de optar por resposta por meio eletrônico, 

seguro e idôneo para esse fim, ou sob forma impressa (art. 19, § 2º, LGPD). Em 

todo caso, o cartório deve garantir que as requisições sejam processas sem custos 

ao titular. 

Antes de responder a uma solicitação, é preciso constatar com segurança se 

o requerente é o próprio titular de dados ou de seu representante legal. O 

mecanismo de reconhecimento poderá ser efetivado de diversas formas (checagem 

de fotografia ou de dados cadastrais, confirmação visual, biometria, apresentação de 

documentos, etc.). Cabe ao cartório empregar os protocolos mais eficazes para 

confirmar a identidade do requerente, mantendo registro dessa identificação. 

Esses cuidados evitam danos reputacionais, sanções e indenizações. Isso 

porque, caso sinta-se mal atendido, o titular dos dados pode representar a serventia 

perante a ANPD, o Poder Judiciário ou os demais órgãos públicos competentes (ex: 

Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, agências reguladoras, etc.). 

Ressalte-se que a defesa dos interesses em juízo poderá ser exercida individual ou 

coletivamente. 

 

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

Depois de finalizado o fluxo de resposta à solicitação do titular de dados, a 

serventia deverá gerar evidências (registros) desse atendimento. Essas evidências 

podem envolver as seguintes informações: 

 

• nome do requerente 

• confirmação da identidade do requerente 

• data da solicitação 

• canal de solicitação 

• conteúdo da resposta fornecida 

• prazo de resposta 

• integrantes da equipe que participaram da resposta 

 

As evidências devem ser armazenadas em local seguro e organizado, 

considerando o dever da serventia de comprovar que atendeu a todas as 

requisições do titular. Tais medidas resguardam a serventia de um eventual 

processo futuro, envolvendo o desrespeito aos direitos dos titulares. 
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8. GOVERNAÇA DOS DADOS PESSOAIS 

A governança dos dados pessoais é de suma importância para o 

cumprimento das obrigações legais atinentes à LGPD e demais normas sobre 

proteção de dados. 

A serventia deve ter fácil acesso aaos tipos e ao conteúdo dos dados que são 

tratados, a fim de manter a confiabilidade das informações e a agilidade nas 

respostas aos titulares de dados.  

A boa governança dos dados é especialmente importante no que diz respeito 

aos direitos de acesso, correção ou eliminação dos dados. Afinal, é importante que 

as medidas abarquem os dados armazenados em todos os bancos de dados, tais 

como arquivos digitais ou físicos, bem como backups (em hardware e nuvem). 

 

8.1 CICLO DE VIDA DO TRATAMENTO 

Para implementar a governança de dados, a serventia deve conhecer os 

dados pessoais que gerencia e quais processos, projetos, serviços e ativos 

perpassam o ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais.  Este ciclo pode ser 

sinterizado em 5 fases, conforme demonstra a figura a seguir:  

 

 

Fonte: Guia de Boas Práticas LGPD do Governo Federal7 

 

Cada fase do ciclo de vida tem correspondência com operações de 

tratamento definidas na LGPD abaixo listadas:  

 

• Coleta: refere-se à recepção de dados pessoais, independentemente do canal 
utilizado para isso. 

• Retenção: corresponde ao armazenamento de dados pessoais independente do 
meio utilizado (documento em papel, documento eletrônico, banco de dados, 
arquivo de aço etc.). 

 
7 Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guia-boas-
praticas-lgpd. 
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• Processamento: qualquer operação que envolva a utilização interna dos dados 
pessoais retidos, tais como classificação, utilização, reprodução, avaliação, 
controle, extração, modificação etc.  

• Compartilhamento: qualquer operação de transmissão, distribuição, 
comunicação, transferência, difusão, interconexão ou uso compartilhado dos 
dados pessoais.  

• Eliminação:  qualquer operação que visa a excluir um dado ou conjunto de 
dados pessoais.  
 

 

8.2 ATIVOS ORGANIZACIONAIS  

Com vistas a prover adequado nível de proteção aos dados pessoais, é 

importante identificar quais ativos organizacionais estão envolvidos em cada fase 

do ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais. Os principais são:  

 

• Banco de dados: conjunto de dados logicamente relacionados, com algum 
significado. Uma base de dados é projetada, construída e preenchida 
(instanciada) para um propósito específico (ex:  mailing, lista de e-mail 
marketing, relatórios, planilhas, arquivos em pasta suspensa etc.). 

• Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte e 
formato. 

• Equipamento: objeto ou conjunto de objetos necessário para o exercício de 
uma atividade ou de uma função. 

• Local físico: determinação do lugar no qual pode residir de forma definitiva ou 
temporária uma informação de identificação pessoal. Por exemplo, uma sala, um 
arquivo, um prédio, uma mesa etc. 

• Pessoa: qualquer indivíduo que executa ou participa de alguma operação 
realizada com dados pessoais.  

• Sistema: qualquer aplicação, software ou solução de TI que esteja envolvida 
com as fases do ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais; 

 

Uma vez identificados os ativos, é necessário analisá-los para verificar quais 

medidas técnicas de segurança estão efetivamente implementadas e quais ainda 

devem ser ajustadas para que a serventia possua elevado grau de aderência ao 

sistema de proteção de dados pessoais brasileiro. 

 

 

8.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

A governança de dados pessoais se cruza em vários pontos com as 

operações da gestão de documentos,  estando entre os ativos informacionais mais 

relevantes nas empresas. Os documentos nada mais são que suportes onde estão 

registrados muitos dados pessoais. Veja os exemplos abaixo:  
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Documento Dados pessoais 

Carteira de trabalho Nome completo; número PIS/PASEP; número CTPS; assinatura; 
foto; digital; filiação; nascimento; estado civil; naturalidade; RG; 
data da emissão de RG; CPF; CNH; título de eleitor; 
apontamentos de empregos. 

Carteira de identidade Nome completo; assinatura; foto; digital; filiação; nascimento; 
estado civil; naturalidade; RG; data da emissão de RG; CPF. 

Atestado médico Nome completo; data de emissão; médico responsável; 
condição clínica do paciente; recomendações médicas. 

 

Enquanto a governança dos dados diz respeito ao que deve ser feito com as 

informações (contidas nos documentos ou não), a gestão de documentos envolve a 

decisão sobre como coletá-los, utilizá-los, arquivá-los e descartá-los. Para ter uma 

boa gestão desses ativos, é necessário compreender o ciclo de vida dos 

documentos, esquematizado em três fases:  

 

• Produção: operações referentes aa elaboração de documentos em razão da 
execução das atividades de um órgão ou entidade. 

• Utilização (uso e manutenção): operações referentes ao fluxo percorrido 
pelos documentos para o cumprimento de sua função administrativa, assim 
como de sua guarda, após cessar o seu trâmite. 

• Destinação final: decidir quais documentos devem ser eliminados e quais 
devem ser mantidos por razões administrativas, legais ou fiscais. Isso envolve 
as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos 
documentos, além de uma política de descarte. 

 

Algumas das operações da gestão de documentos têm sentido distinto 

daquele utilizado no contexto do tratamento de dados pessoais. Por exemplo: no 

caso dos documentos, o arquivamento geralmente remete à guarda de um 

documento físico em pastas e armários; por sua vez, no caso dos dados pessoais, o 

arquivamento pode envolver o armazenamento de dados pessoais de maneira física 

ou digital, devendo a guarda digital possuir as mesmas premissas que a física. 
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9. BOAS PRÁTICAS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Qualquer agente de tratamento – seja controlador, seja operador – deve 

adotar boas práticas no tratamento de dados pessoais. São medidas não 

necessariamente previstas em lei, mas em padrões (como as normas ISO e ABNT) 

ou guias orientativos publicados pelo governo.  

 

9.1. BOAS PRÁTICAS NAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO  

Ao efetuar um tratamento de dados pessoais, todo o colaborador que integra 

a equipe do cartório deve antes se questionar: 

 

 

Respondidos os questionamentos acima, convém adotar boas práticas quanto 

ao tratamento dos dados pessoais, conforme abaixo sugerido: 

 

• Recursos audiovisuais: para que as informações fiquem mais atrativas e 
compreensíveis, considerar a adoção de vídeos, imagens e infográficos para ilustrar 
processos e tratamentos de dados pessoais. Recursos interativos também podem 
ser interessantes. 

• Clareza e objetividade: procurar sempre oferecer informações de forma simples e 
direta, evitando ambiguidades e termos muito técnicos em seus documentos e 
políticas. 

Os dados pessoais que eu coleto tem conexão com a finalidade pela qual eu os coleto?

Quando eu coleto os dados pessoais de alguém eu tenho certeza de que eu posso fazer 
isso?

Estou compartilhando esses dados, seja através de e-mail, WhatsApp ou documentos 
físicos, somente com as pessoas que efetivamente precisam ter acesso a eles?

Eu posso tratar esses dados pessoais? Tenho autorização legal ou faz parte da minha 
função?

Eu preciso coletar todos esses dados pessoais para minha atividade?
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• Flexibilidade: sempre que possível, dar autonomia e liberdade para o titular 
concordar ou não com o fornecimento de seus dados pessoais e gerenciar suas 
escolhas de privacidade, preferencialmente por meio de painéis de controle 
(dashboards) ou ferramentas similares. Evitar deixar checkboxes pré-marcadas ou 
coletar dados excessivos ou desnecessários. 

• Disponibilidade: criação canal de atendimento e de comunicação para que os 
titulares entrem em contato de maneira fácil e simplificada para tirar dúvidas sobre 
o tratamento de dados pessoais. 

 

9.1. BOAS PRÁTICAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

Considerando que grande parte do tratamento de dados pessoais ocorre em 

meio digital, através da utilização de e-mails, sistemas, redes sociais e outras 

ferramentas, é de extrema relevância que as boas práticas em segurança da 

informação abaixo descritas sejam seguidas: 

 

9.1.1 Senhas 

Uma senha de acesso à rede interna, à internet, ou para qualquer sistema 

computacional, serve para autenticar o usuário (ou seja, para verificação da 

identidade do usuário), a fim de liberar seu acesso. Este recurso permite prevenir 

contra acessos não autorizados, evitando quebras de confiabilidade das 

informações.  

Abaixo, listam-se algumas medidas para garantir um nível elevado de 

segurança no tocante ao uso de senhas: 

 

a. Escolher senha com 8 (oito) ou mais caracteres, compostos sempre por letras, 

números e caracteres especiais, tais como “%”, “-” ou “$”; 

b. Não escolher senhas óbvias baseadas em: datas de aniversário e nascimento, 

nomes, apelidos, dentre outros; 

c. Não escolher senhas com caracteres idênticos consecutivos, todos numéricos ou 

todos alfabéticos sucessivos; 

d. Não escolher senhas baseadas em palavras contidas em dicionários; 

e. Nunca utilizar o próprio login de acesso à rede ou aos sistemas como senha; 

f. Certifique-se de não estar sendo observado ao digitar a sua senha; 

g. As senhas devem ser memorizadas, nunca escritas e registradas em papel ou 

digitalmente; 

h. Senhas são individuais e nunca poderão ser compartilhadas com outros 

usuários; 
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i. Senhas devem ser trocadas a cada 90 (noventa) dias, ou imediatamente se 

comprometidas; 

j. Caso a senha tenha sido comprometida (ex.: divulgada, descoberta), o usuário 

deverá informar imediatamente a equipe de TI, por meio de chamado ou ligação 

para que as medidas cabíveis sejam tomadas e a senha alterada; 

k. Não utilizar as 03 (três) últimas senhas ao efetuar a troca; 

l. Os usuários são responsáveis por todas as transações efetuadas com suas 

senhas. 

 

Também é necessário observar que se deve ter uma senha diferente em cada 

serviço ou site que utilize, pois, em caso de exposição de uma senha, todas as 

senhas ficam expostas. 

 

9.1.2 E-mails e Mensageiros 

O uso de e-mails e outros mensageiros, como o WhatsApp, ocorre para 

execução de atividades relacionadas ao trabalho. Nesse caso, deve-se seguir as 

orientações abaixo: 

 

a. E-mails e mensagens com erros facilmente detectáveis devem ser vistos em 

estado de alerta. 

b. O endereço eletrônico do remetente deve sempre ser conferido com atenção: a 

letra i maiúscula pode gerar confusões com a letra “l” (ele) minúscula e a letra 

“O” maiúscula pode ser confundida com o número 0 (zero). 

c. Nunca envie informações confidenciais ou restritas para ambientes externos sem 

autorização prévia da direção da empresa; 

d. É vedada a disseminação de material que seja sexualmente explicito, 

fraudulento, difamatório, racialmente ofensivo ou ilegal, bem como de 

mensagens que configurem “corrente” ou “spam”; 

 

9.1.3 Segurança no uso da internet e dispositivos eletrônicos 

 

A fim de manter um nível adequado de segurança no uso da internet e 

dispositivos eletrônicos, os usuários devem observar os seguintes procedimentos: 

 

a. Não desative os softwares para verificação de vírus de computador deixando-o 

sempre ativo em sua estação de trabalho; 
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b. Tome cuidado com links recebidos para sites estranhos. Nunca abra um link 

para um site em que não confie. 

c. Não abra boletos de serviços que não contratou. Em caso de dúvidas, entre em 

contato com o canal oficial da empresa emissora do boleto. 

d. Evite a execução de programas ou arquivos desconhecidos e provenientes da 

Internet, redes de terceiros ou discos removíveis (pen drives e HDs externos); 

e. Nunca abra arquivos .exe e .zip de desconhecidos. 

f. Comunica imediatamente ao suporte de TI a suspeita de vírus no ambiente 

digital da empresa. 

g. O acesso à internet nos ambientes da empresa deve sempre estar vinculado à 

execução dos trabalhos. 

 

9.1.4 Telas  

A utilização de notebooks, computadores e outros dispositivos digitais deve 

levar em consideração dois fatores: 

 

a. O bloqueio do computador (comando Win + L na plataforma Windows) sempre 
que se ausentar do local de trabalho. 

b. Dispor a tela do seu dispositivo de maneira em que as informações nela 
contidas estejam o menos expostas possível. 

 

9.1.5 Impressões  

As impressões devem ser retiradas imediatamente pela pessoa que ordenou 

a impressão, evitando-se a exposição de documentos a pessoas não autorizadas. 

 

9.1.6 Instalação de Programas 

Não efetue downloads de arquivos extensos, como vídeos ou softwares não 

autorizados. A instalação de novos softwares ou a contratação de serviços só devem 

ser feitos com a aprovação da direção. 


