
Cartórios brasileiros iniciam 
processo de adaptação 
às normas da LGPD
Provimento nº 23/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo inaugura caminho 
nacional para regulamentar o tratamento de dados pessoais nas atividades notariais e registrais

Por Frederico Guimarães
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GESTÃO DE RISCOS E FALHAS

Quem gere base de dados pessoais 
terá que fazer essa gestão

TRANSPARÊNCIA

Se ocorrer vazamento de dados, ANPD 
e indivíduos afetados devem ser avisados

PENALIDADES RÍGIDAS

Falhas de segurança podem 
gerar multas pesadas

FINALIDADE E NECESSIDADE

São quesitos do tratamento que devem 
ser previamente informados ao cidadão

UMA REGRA PARA TODOS

Cria um cenário de segurança 
jurídica válido para todo o país

CONSENTIMENTO

Uma das dez bases legais para 
tratamento de dados pessoais 

é o seu próprio consentimento

DEFINIÇÃO DO CONCEITO

Estabelece, de maneira clara, 
o que são dados pessoais

CONSENTIMENTO DE MENOR

Nos casos de uso da base legal, "consentimen-
to" para dados de criança, o consentimento 

deve ser dos pais ou do responsável

ABRANGÊNCIA EXTRATERRITORIAL

Não importa se a organização ou o centro 
de dados estão dentro ou fora do Brasil

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

Permite o compartilhamento com outros 
países que também protejam dados

RESPONSABILIDADE

Define os agentes de tratamento 
de dados e suas funções

FISCAL CENTRALIZADO

Ficará a cargo da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais (ANPD)

Atribuições da LGPD
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“A LGPD é prodiga em estabelecer deveres, mas pobre 
em dizer como fazer isso”, destacou o juiz assessor da 
Presidência do TJ-SP, Fernando Antonio Tasso
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Segundo o diretor-presidente do Conselho Diretor da 
ANPD, Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, os cartórios 
merecem tratamento diferenciado pela LGPD

“Os cartórios merecem 
tratamento diferenciado 

pela LGPD, que se justifica 
pela grande relevância 
que esses serviços têm 
para a população em 

geral e pela especificidade 
dessas atividades, que 

poderão, eventualmente, 
ensejar a necessidade de 

regulamentação específica 
pela ANPD”

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, 
diretor-presidente do Conselho Diretor da ANPD

Passados três meses da entrada em vigor da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 
Federal nº 13.709 -, de agosto de 2018, em-
presas, órgãos públicos e os cidadãos ainda 
colecionam uma série de dúvidas a respeito 
do assunto. Responsáveis por lidar com a 
base primária de dados dos brasileiros, os 
serviços de notas e registros, que até então 
não possuíam norma específica sobre o tema, 
passarão a contar com um inédito regramen-
to inicial em setembro deste ano.

Editado pela Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo (CGJ/SP), o Provi-
mento nº 23/2020, de setembro deste ano, é 
a primeira norma administrativa a dispor so-
bre o tratamento e proteção dos dados pes-
soais pelos serviços extrajudiciais, e as ações 
que devem ser feitas pelos cartórios para o 
cumprimento da nova legislação. O texto foi 
o foco principal de evento sobre o tema no 
início do mês de dezembro.

A norma paulista ganhou ampla repercus-
são e, logo na sequencia, duas outras Cortes 
de Justiça regulamentaram o tema – Mara-
nhão (Provimento nº 64/20) e Amazonas 
(Provimento nº 385/20) – que ainda será 
foco de norma a ser editada pela Corregedo-
ria Nacional de Justiça. “O novo marco legal 
ensejará, por parte da Corregedoria Nacio-
nal, cuidadosa regulamentação e a fixação 
de princípios e diretrizes de caráter unifor-
me que servirão de base para o exercício das 
atividades notariais e registrais”, afirmou a 
ministra Maria Thereza de Assis Moura, cor-
regedora nacional durante o 4º Fórum Nacio-
nal das Corregedorias (Fonacor).

Criada com o objetivo de garantir mais 
segurança e transparência às informações 
pessoais coletadas por empresas públicas e 
privadas, a LGPD traz uma série de regra-
mentos estabelecidas pelo legislador, mas 
pouca clareza sobre as suas diretrizes, segun-
do o juiz assessor da Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando 
Antonio Tasso (TJ/SP). “A LGPD como todos 
sabemos é prodiga em estabelecer deveres, 
mas é pobre em dizer como fazer isso”, res-
salta o magistrado. 

Com a estrutura ainda em formação da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), que é responsável por fiscalizar e 
editar normas previstas na LGPD, o Provi-
mento aprovado pela Corregedoria paulista 
disciplinou uma série de questões que auxi-
liarão as serventias extrajudiciais a melhor 
aplicarem o novo texto legislativo. 

"Os cartórios merecem tratamento diferen-
ciado pela LGPD, que se justifica pela grande 
relevância que esses serviços têm para a po-
pulação em geral e pela especificidade des-
sas atividades, que poderão, eventualmente, 
ensejar a necessidade de regulamentação 
específica pela ANPD”, destaca o diretor-pre-
sidente do conselho diretor da ANPD, Walde-
mar Gonçalves Ortunho Junior. 

Segundo a ministra do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e corregedora nacional, Ma-
ria Thereza Rocha de Assis Moura, a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais é disruptiva, 
ao alterar em certa medida, o tradicional pa-
radigma inerente à publicidade da atividade 
notarial e registral. 

“Com efeito, a contemporaneidade enseja 
a ressignificação dos registros públicos de 
modo a compatibilizar o princípio da publici-
dade registral ao Direito à autodeterminação 
informativa”, diz a ministra. “O Estado de São 
Paulo tem sido um exemplo nessa matéria de 
proteção de dados ao ser o primeiro Estado a 
trazer o seu Provimento para tentar estudar e 
regulamentar esta matéria. Essa temática foi 
objeto de destaque dentre as diretrizes estra-
tégicas propostas para as Corregedorias Ge-
rais de Justiça dos Estados e do Distrito Fe-
deral para o ano de 2021, as quais deverão, 
a exemplo do que já realizado no Estado de 
São Paulo, através do Provimento 23/2020, 
regulamentar e promover a adequação dos 
serviços notariais e de registro”, afirma a cor-
regedora. 

Para o corregedor-geral da Justiça do Es-
tado de São Paulo, Ricardo Mair Anafe, o 
intuito de editar o Provimento antes mes-
mo de uma norma da Corregedoria Nacional 
de Justiça foi o aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional para contemplar o serviço 
prestado por notários e registradores pau-
listas.

“Cabe ao Poder Judiciário dar o suporte 
necessário para a atividade de notários e re-
gistradores. No caso da LGPD, ela se aplica a 
toda atividade de coleta, tratamento e trans-
missão de dados e também em relação aos 
negócios jurídicos das relações internacio-
nais, e aos países que também possuem um 
tratamento a Lei geral de Proteção de Dados”, 
enfatiza o desembargador. 

“Trata-se de uma iniciativa pioneira no Es-
tado de São Paulo e no Brasil, inaugurando a 
iniciativa de regulamentar e dar a primeira 
luz para que se possa pensar sobre a regula-
mentação da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais e sua incidência no serviço de Notas 
e de Registro. As normas que saem de São 
Paulo são sempre pioneiras e iluminam o ca-
minho para que o resto do País possa seguir 
por um norte mais seguro”, avalia o desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo e assessor da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, Marcelo Martins Berthe. 

Desde que a LGPD entrou em vigor, empre-
sas e órgãos públicos precisam deixar muito 
claro para os usuários de que forma será fei-
ta a coleta, o armazenamento e o uso de seus 
dados pessoais. Em caso de não cumprimen-
to serão advertidas e multadas — a aplicação 
de penalidade para as empresas que deso-
bedecerem às novas regras foi adiada para 
agosto de 2021 pela Lei nº 14.010, publica-
da em junho deste ano. As punições podem 
chegar até 2% do faturamento de empresas, 
com limite de até R$ 50 milhões.

Segundo o Provimento nº 23/2020, o re-
gime estabelecido pela Lei nº 13.709 será 
observado em todas as operações de trata-
mento realizadas pelas delegações dos ser-
viços extrajudiciais de notas e de registro a 
que se refere o artigo 236 da Constituição 
Federal.
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De acordo com a advogada e especialista em Direitos 
Digitais do Idec, Bárbara Simão, a LGPD possui um 
princípio chamado de “princípio da prevenção”

DISCUSSÕES EMBRIONÁRIAS 
Em meados de 2018, antes mesmo da pro-
mulgação da Lei Geral de Proteção de Dados 
no Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ/SP), em conjunto com a Escola 
Paulista da Magistratura (EPM) realizou um 
evento para falar sobre a General Data Pro-
tection Regulation (GDPR), regulamento do 
Direito Europeu sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, aplicável a todos os indiví-
duos na União Europeia. 

Em 2019, quando a LGPD já havia sido 
aprovada no Brasil, a EPM promoveu novos 
eventos e de um deles surgiu a deflagração do 
que se convencionou chamar de engajamento, 
com 93 pessoas participando das três manhãs 
do encontro. 

“Montamos dentro da Escola um grupo de 
estudos com a participação dos assessores da 
CGJ-SP, ambiente em que trazíamos profissio-
nais do setor privado para que trouxessem 
o seu ponto de vista de como a LGPD seria 
introjetada pelo Poder Judiciário”, relembra 
o juiz assessor da Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Fernando An-
tonio Tasso. 

Um ano depois, os trabalhos e as discus-
sões ganharam corpo e baseados no modelo 
de tratamento de dados do Conselho Geral 
do Poder Judiciário Espanhol, magistrados e 

servidores integraram um grupo de estudos e 
de pesquisas que deu origem ao Comitê Ges-
tor de Proteção de Dados Pessoais (Portaria 
nº 9.885/2020), servindo como base para a 
redação do Provimento nº 23/2020 da Cor-
regedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, norma a inaugurar a aplicação do tema 
para notários e registradores no País.

“A atual gestão entendeu a importância 
de se colocar na prática a implementação da 
LGPD. Nós no Tribunal de Justiça de São Pau-
lo tivemos um patrocínio, pois o nosso hoje 
presidente, desembargador Geraldo Pinheiro 
Franco já antevia a importância do tema. Já 
nessa gestão, com o apoio do corregedor Ri-
cardo Anafe, se materializou. As mesmas pes-
soas que participaram naquela época se viram 
envolvidas no trabalho implementado esse 
ano”, destaca o magistrado Fernando Antonio 
Tasso. 

Mais recentemente, durante o mês de de-
zembro deste ano, foi promovido pela Cor-
regedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo e pela Escola Paulista da Magistratura 
o curso “As repercussões da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) nos serviços ex-
trajudiciais de Notas e de Registros e o Pro-
vimento nº 23/2020”. 

“O Provimento nº 23/2020 foi precedido 
de reuniões técnicas, com estudos acadêmi-

Aplicabilidade da LGPD
Fonte: Certsys

O que é?

Debatida há mais de dez anos, a lei
coloca o cidadão na figura de titular de seus dados. 
A norma impõe regras aos setores público e privado, 
que se tornam responsáveis por todo o ciclo de um 
dado pessoal na organização: coleta, tratamento, 
armazenamento e exclusão. A lei vale para todos os 
meios on-line e offline.

O que muda para o cidadão?

Uma das principais transformações é a garantia legal 
de acesso e transparência sobre o uso de dados. 
O cidadão poderá exigir das empresas públicas e 
privadas informações claras sobre quais dados ela 
coletou, como os armazena e para quais finalidades 
os usa. Poderá pedir cópia dos mesmos, solicitar que 
sejam eliminados ou transferidos.

Que dados são esses?

Qualquer dado que identifique uma pessoa 
(como nome completo ou CPF) ou que possa vir 
a identificar a partir do cruzamento com outros 
dados. Dados sensíveis (biométricos ou ligados a 
posições políticas e religiosas) têm proteção extra; 
não valem para a lei dados jornalísticos, artísticos ou 
acadêmicos. 

O que é ANDP?

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
Formado por um conselho e cinco diretores, a serem 
nomeados pelo executivo. É o órgão responsável por 
zelar, implementar, fiscalizar e multar.

Dúvidas LGPD
Fonte: Folhapress

A QUEM SE APLICA
A empresas que utilizem dados pessoais, como 
coleta, armazenamento, compartilhamento, 
mesmo que em meios digitais

l  Precisam realizar assessment de impacto à 
proteção de dados.

l  Inclui o tratamento pela internet, relações 
de comércio, trabalhistas entre muitas 
coisas.

l  Deverão demonstrar medidas adotadas 
para cumprir a lei.

OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS

l  Devem notificar em casos de incidentes de 
segurança envolvendo dados.

l Regras específicas para tratar dados 
sensíveis, transferências internacionais e 
dados de crianças e adolescentes.

l  Devem nomear um Encarregado de 
Proteção de Dados Pessoais.

DIREITO DAS PESSOAS
Dado pessoal é qualquer informação que 
possa levar à identificação de uma pessoa, de 
forma direta ou indireta.

l  Pessoas terão direito à informação, acesso, 
retificação, cancelamento, oposição, 
portabilidade e outros.

l  As pessoas devem autorizar o uso de 
dados.
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cos sobre a LGPD e sua aplicação. Também 
houve um convite para a participação das 
entidades de classe. Tudo isso levou à edição 
da norma, que visou estabelecer os requisitos 
mínimos de tratamento de dados e a aplicação 
da LGPD”, disse durante o curso o juiz auxiliar 
da CGJ/SP, José Marcelo Tossi da Silva. 

Tossi explicou o papel do controlador no 
processo de tratamento de dados, que é o ti-
tular ou interino responsável pelo cartório, a 
quem compete as decisões referentes aos tra-
tamentos de dados sensíveis. E que, não ne-
cessariamente, precisa ser ele o encarregado 
de realizar o tratamento, já que o titular pode 
indicar um funcionário, que será chamado de 
operador conjunto. Este ficará responsável 
pelo tratamento dos dados, que vai da coleta 
ao armazenamento, e posterior envio das in-
formações e manutenção. 

Mesmo com esta delegação de atividade, 
segundo destacou Marcelo Tossi “todo o trâ-
mite dos dados dentro da serventia, desde a 
correta instrução dos procedimentos, até ga-
rantir quem os aplica e, principalmente, quem 
tem acesso aos dados, cabe ao controlador”. 

“A LGPD não se restringe apenas aos dados 
de identificação, abrange também, por exem-
plo, o arquivo de conversas e a gravação de 
ligações, perante aviso de gravação. Se aplica 
a todos os dados que podem levar à identifi-
cação da pessoa natural”, explicou o juiz, que 
recordou que situações simples, como uma 
anotação em um bloco de notas, podem levar 
a incidentes. “Se um funcionário, por acaso, 
deixar um documento sob o balcão ou um 
post-it no computador, e alguém tiver acesso, 
podem haver sanções, previstas na lei”. 

De acordo com o magistrado, em caso de 
incidentes, os titulares devem enviar aos ór-
gãos competentes o relato do acontecido, jun-
to com relatórios de impactos e de redução de 
danos. Além disso, com a velocidade da inter-

2010
Consulta pública do 
Ministério da Justiça, 
sobre anteprojeto de lei de 
proteção de dados pessoais

2012
Sancionada a Lei Carolina 
Dieckmann (tipificação de 
crimes cibernéticos, como 
compartilhar dados pessoais 
sem autorização)
Proposto, na Câmara, o PL 
no 4.060, sobre tratamento 
de dados pessoais

2014
Entra em vigor o Marco Civil 
da Internet

2016
Aprovação do Regulamento 
Geral de sobre a Proteção 
de Dados (GDPR, na sigla 
em inglês), na Europa
Nova consulta pública pelo 
MJ, que resulta no PL no 
5.276/16, anexado ao 
PL no 4.060/2012

2018
Em março: escândalo "Face-
book-Cambridge Analytica" 
(de uso ilícito de dados de 
usuários da rede social pela 
empresa de consultoria)
Em maio: entra em vigor o 
GDPR, na Europa
Em agosto: sancionada 
a LGPD, após unificação 
dos textos da Câmara e do 
Senado pelo PLC no 53

2020
Entra em vigor a 
LGPD, em agosto

2011
Sancionada a Lei de Acesso 
à Informação – LAI (dispõe 
sobre dados pessoais de 
acesso público)
Proposto projeto de lei 
no 2126, sobre o Marco Civil 
da Internet (diversos direi-
tos e deveres de usuários e 
provedores)

2013
Proposto pelo Senado, 
o projeto de lei (PLS) no 
330, sobre a proteção, 
o tratamento e o uso de 
dados pessoais

2015
Aprovado na comissão de 
ciência e tecnologia (CCT), 
do Senado, o substitutivo 
do PLS no 330/13

2017
Tramitação no Congresso 
de dois projetos: 
o PL no 5.276/2016, 
na Câmara, e o PLS 
no 330/2013, no Senado

2019
Aprovada criação da 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), 
pela MP no 869
Em discussão a PEC no 17, 
que inclui a proteção de 
dados pessoais, inclusive 
digitais, entre os direitos 
fundamentais do cidadão

A linha do tempo da construção da LGPD no Brasil 

De acordo com o professor da Faculdade de Direito da 
USP, Juliano Maranhão, a publicidade jurídica registral 
não interfere na aplicabilidade da LGPD nos cartórios 
extrajudiciais

net, o espalhamento de todas as informações 
se dá muito rápido e por esta razão o controle 
de todo o fluxo dos dados deve ser minuciosa-
mente documentado.

PUBLICIDADE REGISTRAL 
A LGPD impõe regras aos setores público e 
privado, que se tornam responsáveis por todo 
ciclo de um dado pessoal em sua organização. 
Embora seja um serviço privado, os cartórios 
são também um serviço delegado e sua atua-
ção está baseada na Lei de Registros Públicos. 

Enquanto a Lei de Registros Públicos diz 
em seu artigo 17 que “qualquer pessoa pode 
requerer certidão do registro sem informar ao 
oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse 
do pedido”, a LGPD fala em sigilo de dados e 
informações sensíveis, aquelas que envolvem 
origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
dados referentes à saúde ou à vida sexual 
quando vinculados a uma pessoa natural.

É o caso da mudança de nome e gênero, 
em certidões de nascimento e casamento, 
de pessoas transgênero que pode ser feita 
diretamente em cartório desde a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e posterior 
edição do Provimento nº 73 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, de 2018, que elimina a 
necessidade de ação judicial ou comprovação 
de cirurgia de mudança de sexo.

O Provimento nº 23/2020 da Corregedo-
ria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
diz que as certidões e informações sobre 
o conteúdo dos atos notariais e de registro, 
para efeito de publicidade e de vigência, serão 
fornecidas mediante remuneração por emo-
lumentos, ressalvadas as hipóteses de gratui-
dade previstas em lei específica. No entanto, 
para a expedição de certidão ou informação 
restrita ao que constar nos indicadores e índi-
ces pessoais poderá ser exigido o fornecimen-
to, por escrito, da identificação do solicitante 

e da finalidade da solicitação.
Embora não haja na LGPD referência a 

questão da publicidade registral, entende-se 
por publicidade o caminho para que determi-
nados atos tenham efeito no mundo jurídico, 
com a finalidade principal de conferir eficácia 
e validade a determinada lei. “Os atos regis-
trais estão nessa dimensão. Se referem a ativi-
dades jurídicas concretas, individuais, seja na 
inscrição para constituir direitos, seja na emis-
são de certidões para comprovar a existência 
de relações jurídicas”, aponta o professor da 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), Juliano Maranhão. 

Ainda de acordo com o professor, a pu-
blicidade jurídica registral não interfere na 
aplicabilidade da LGPD nos cartórios extraju-
diciais. “A publicidade jurídica registral não se 
confunde com divulgar informações de modo 
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Para a corregedora nacional de Justiça, ministra Maria 
Thereza Rocha de Assis Moura, a LGPD é disruptiva ao 
alterar o paradigma inerente à publicidade da atividade 
notarial e registral

Para o corregedor-geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, desembargador Ricardo Mair Anafe, o intuito de 
editar o Provimento nº 23/2020 foi dar segurança ao 
trabalho de notários e registradores

“Um novo marco legal 
ensejará por parte da 
Corregedoria Nacional 

cuidadosa regulamentação 
e a fixação de princípios e 

diretrizes de caráter uniforme 
que servirão de base para 
o exercício das atividades 
notariais e registrais em 

âmbito nacional”
Maria Thereza Rocha de Assis Moura, 

ministra do STJ e corregedora nacional de Justiça

“Cabe ao Poder Judiciário 
dar o suporte necessário 

para a atividade de notários 
e registradores. No caso 
da LGPD, ela se aplica a 
toda atividade de coleta, 
tratamento e transmissão 

de dados.”
Ricardo Mair Anafe, 

desembargador corregedor-geral da 
Justiça do Estado de São Paulo

Segundo o desembargador do TJ-SP e assessor da 
Corregedoria Nacional, Marcelo Martins Berthe, o 
Provimento nº 23/2020 traz a primeira luz para que se 
possa pensar a regulamentação da LGPD

“Trata-se de uma iniciativa 
pioneira no Estado de São 

Paulo e no Brasil, inauguran-
do a iniciativa de regulamen-
tar e dar a primeira luz para 
que se possa pensar sobre a 
regulamentação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-

soais e sua incidência no ser-
viço de Notas e de Registro”

Marcelo Martins Berthe, 
desembargador do TJ-SP e assessor 
da Corregedoria Nacional de Justiça

indiscriminado ou levar informações sobre 
dados registrais a conhecimento público. A 
publicidade jurídica tem o sentido específico 
de conferir eficácia e validade a atos jurídi-
cos e isso ocorre tanto nos atos tipicamente 
constitutivos, quanto também nos comproba-
tórios, como é o caso da emissão de certidões. 
Na visão jurídica, a emissão da certidão signi-
fica constituir meio de prova. Por outro lado, 
a proteção de dados pessoais não se confunde 
com reserva ou sigilo, isto é, vedação à expo-
sição de informações”, diferencia o docente. 

Para a corregedora nacional de Justiça, mi-
nistra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, 
devem ser conjugados e harmonizados os 
princípios da publicidade e da privacidade, 
observando-se rigorosamente o princípio da 
legalidade que alberga e se coordena com o 
da finalidade. 

“A publicidade jurídica inerente a essas ati-
vidades não permite que haja divulgação e 
disseminação indiscriminada dos elementos 
que consubstanciam os atos notariais e regis-
trais e que articulam e dão sentido. Um novo 

marco legal ensejará por parte da Corregedo-
ria Nacional cuidadosa regulamentação e a fi-
xação de princípios e diretrizes de caráter uni-
forme que servirão de base para o exercício 
das atividades notariais e registrais em âmbito 
nacional”, analisou a corregedora nacional. 

De acordo com o Provimento nº 23/2020 
da CGJ-SP, o tratamento de dados pessoais 
destinados à prática dos atos inerentes ao 
exercício dos ofícios notariais e registrais, no 
cumprimento de obrigação legal ou norma-
tiva, independe de autorização específica da 
pessoa natural que deles for titular.

“Esses dados todos vão se transformando 
com o passar do tempo. As pessoas compram, 
vendem, hipotecam, morrem, casam, se sepa-
ram. Isso forma um caudal de informações 
complexas que desrespeita dados jurídicos 
relevantes, mas também da transcendência 
jurídica, assim como dados sensíveis que não 
teriam impacto no intercâmbio econômico 
que pode ocorrer de transações imobiliárias”, 
apontou o presidente do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (IRIB), Sérgio Jacomino.

ANONIMICIDADE E 
PROTEÇÃO DOS DADOS 
Outro tema levantado por estudiosos e es-
pecialistas no assunto versa sobre a possibi-
lidade de anonimização dos dados, ou seja, 
uma técnica de processamento de dados que 
remove ou modifica informações que possam 
identificar uma pessoa. Essa técnica resulta 
em dados anonimizados, que não podem ser 
associados a nenhum indivíduo específico. 
No caso dos cartórios, este caminho poderia 
ser utilizado em algumas sistemáticas adota-
das na operação do sistema.

Segundo o item 140 do Provimento nº 
23/2020 da CGJ-SP, a anonimização de da-
dos pessoais para a transferência de informa-
ções para as Centrais Eletrônicas de Serviços 
Compartilhados, ou outro destinatário, será 
efetuada em conformidade com os critérios 
técnicos previstos no artigo 12, e seus pará-
grafos, da Lei nº 13.709, de agosto de 2018.

Diz a Lei que os dados anonimizados não 
serão considerados dados pessoais, salvo 
quando o processo ao qual foram submeti-



O juiz auxiliar da CGJ/SP, José Marcelo Tossi da Silva, diz 
que cabe ao controlador acompanhar todo o trâmite 
dos dados dentro da serventia, “desde a instrução dos 
procedimentos até sua aplicação”

Para a professora da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima, a 
anonimização robusta dos dados pessoais acaba se 
tornando impraticável

Segundo o juiz em Segundo Grau do TJ-SP, Antonio 
Carlos Alves Braga Júnior, as Centrais Eletrônicas de 
Serviços Compartilhados dos cartórios também podem 
ser vítimas de ataques de dados

“Diversas pesquisas já 
demonstraram que essa 
anonimização robusta 
é impraticável. Porque 
relacionar informações 
com outras fontes de 

dados é fácil diante das 
tecnologias de informação 

e comunicação e pode 
reidentificar a pessoa.”

Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP

“A LGPD não se restringe 
apenas aos dados de 
identificação, abrange 

também, por exemplo, o 
arquivo de conversas e a 

gravação de ligações, perante 
aviso de gravação. Se aplica 

a todos os dados que podem 
levar à identificação da 

pessoa natural.”
José Marcelo Tossi da Silva, 

juiz auxiliar da CGJ/SP

“Tem enormes vantagens 
em obter meu mundo em 

meio digital, mas diante das 
ameaças atuais, precisamos 
de uma grande proteção. 

E caminhamos para 
centralização de dados, 

integração de sistemas e a 
unificação de dados e banco 

de dados.”
Antonio Carlos Alves Braga Júnior, 

juiz substituto em Segundo Grau do TJ-SP
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dos for revertido, utilizando exclusivamente 
meios próprios, ou quando, com esforços ra-
zoáveis, puder ser revertido.

“Diversas pesquisas já demonstraram que 
essa anonimização robusta é impraticável. 
Porque relacionar informações com outras 
fontes de dados é fácil diante das tecnologias 
de informação e comunicação e pode reiden-
tificar a pessoa. Não pensamos mais em ano-
nimização robusta. A pseudoanonimização é 
uma anonimização que deixa de identificar o 
titular dos dados pessoais, mas um documen-
to integrado pode identificar a pessoa”, expli-
ca a professora da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(USP), Cíntia Rosa Pereira de Lima. 

Além disso, o artigo 26 da LGPD desta-
ca que esse compartilhamento de dados se 
justifica para fins de elaboração de políticas 
públicas ou além disso, uma atribuição legal 
que a lei impõe a esses órgãos públicos. Os 
princípios de proteção de dados, como fina-
lidade, adequação, necessidade e não discri-
minação devem seguir os princípios de pro-

teção de dados pessoais elencados no artigo 
6º da referida lei. 

Segundo o juiz substituto em Segundo 
Grau do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Antonio Carlos Alves Braga Júnior, as 
Centrais Eletrônicas de Serviços Comparti-
lhados dos cartórios também podem ser víti-
mas de ataques de dados, o que faz com que 
se necessite de uma proteção maior dessas 
informações. 

“Na atividade extrajudicial estamos mi-
grando para os meios eletrônicos, como o 
Protesto. Outros ainda têm os livros como o 
Registro Civil, Notas, Registro de Imóveis. A 
escrituração é toda em papel. Tem enormes 
vantagens em obter meu mundo em meio di-
gital, mas diante das ameaças atuais, precisa-
mos de uma grande proteção. E caminhamos 
para centralização de dados, integração de 
sistemas e a unificação de dados e banco de 
dados. O CNJ sinaliza isso com uma unifica-
ção desses sistemas. É algo para se pensar. 
Todos os Tribunais estão sofrendo ataques 
de maior ou menor intensidade. Quanto mais 

valioso o banco de dados, maior a ameaça, 
maior a capacidade do interessado em violar 
os dados”, pondera o magistrado. 

De acordo com a advogada e especialista 
em Direitos Digitais do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), Bárbara 
Simão, a LGPD possui um princípio chama-
do de “princípio da prevenção”, pelo qual se 
roga pela adoção de medidas para prevenir a 
ocorrência de danos em virtude do tratamen-
to de dados pessoais. 

“No escopo de ‘medidas’, estão abrangi-
das quaisquer soluções de segurança que 
se mostrem razoáveis para a operação e ar-
mazenamento daquele conjunto de dados. A 
anonimização pode ser uma delas, mas por 
si só não evita vazamentos: só evita que as 
pessoas que estão naqueles bancos de dados 
não sejam facilmente identificadas. Outras 
medidas também podem se aplicar, como 
criptografia, utilização de senhas fortes e 
seguras, acessos não compartilhados, dentre 
outros mecanismos de autenticação”, conclui 
a advogada.



Ricardo Mair Anafe, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo: “o Provimento ao final editado não visou criar 
novas obrigações”

Publicado no dia 3 de setembro de 2020, o 
Provimento nº 23/2020 da Corregedoria-Ge-
ral da Justiça do Estado de São Paulo (CGJ/SP) 
foi a primeira norma nacional a dispor exclu-
sivamente sobre o tratamento e proteção dos 
dados pessoais pelos serviços extrajudiciais, 
bem como as ações que devem ser desenvolvi-
das pelos cartórios para o cumprimento da Lei 
Federal 13.709, de agosto de 2018, conhecida 
como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Coube ao desembargador Ricardo Mair 
Anafe, atual corregedor-geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, editar a norma, desenvol-
vida a partir de estudos de uma equipe multi-
disciplinar composta por membros da equipe 
do órgão e demais especialistas na área. Em 
entrevista à Revista Cartórios com Você, o 
magistrado falou a respeito do novo diploma, 
que entrou em vigor em setembro deste ano, 
assim como de seus impactos na atividade de 
notários e registradores.

A LGPD disciplina um conjunto de normas 
relacionadas ao uso e ao tratamento de dados 
pessoais no País: define categorias de dados, 
delimita para quem valem suas regras, fixa 
as hipóteses de coleta e tratamento de dados, 
aborda os direitos dos titulares, estabelece obri-
gações às empresas, institui um regime dife-
renciado para o Poder Público, coloca sanções 
em caso de violações e prevê a criação da Auto-
ridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
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Autor da primeira norma específica sobre o tema, o desembargador Ricardo Mair Anafe, 
corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, fala sobre o processo de elaboração 
e aplicação do Provimento nº 23/20 para notários e registradores

“A LGPD deve ser aplicada nas
atividades realizadas rotineiramente 
pelos serviços extrajudiciais”

“Essas medidas se destinam 
à proteção dos titulares 
dos dados e, também, 
dos responsáveis pelas 
delegações dos serviços 
extrajudiciais que terão 

efetivo controle do fluxo 
de dados e poderão, 

rapidamente, constatar e 
tomar todas as medidas que 
forem necessárias diante de 

eventuais incidentes com 
dados pessoais”

tabElionato dE notaS



CcV – Qual a importância da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) para a população?
Des. Ricardo Mair Anafe – A Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais prevê em seu ar-
tigo 1º que tem: “...o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de priva-
cidade e o livre desenvolvimento da persona-
lidade da pessoa natural”. Os dados pessoais 
não podem ser tratados e utilizados, por outra 
pessoa natural ou jurídica, de forma que pos-
sa, ainda que em tese, causar constrangimen-
to, violar a liberdade e a privacidade, ou por 
qualquer modo, contrariar a tutela concedida 
ao seu titular que é, sempre, a pessoa natural 
a que se referem. A tutela promovida em favor 
dos titulares dos dados pessoais, por sua vez, 
é necessária e adequada diante dos avanços 
tecnológicos, especialmente no campo da in-
formática, que ensejam inegáveis benefícios, 
mas embutem o risco do uso ou da propaga-
ção descontrolada de informações com risco 
de danos às pessoas a quem os dados se re-
ferem. Além disso, a LGPD repercute de for-
ma concreta nas relações internacionais que 
envolvam tráfego de dados, em especial com 
países que possuem regras tão ou mais abran-
gentes que a brasileira. 
CcV – De que forma a CGJ-SP buscou se 
adaptar à nova lei?
Des. Ricardo Mair Anafe – Antes da vigência 
da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
foi constituído pelos desembargadores, corre-
gedor-geral da Justiça, e diretor da Escola Pau-
lista da Magistratura grupo conjunto de estu-
dos, voltado para a apresentação de propostas 
para a regulamentação da matéria em seus di-
versos campos de aplicação. Essas atividades 
prosseguiram no ano de 2020, por meio do 
Comitê Gestor de Proteção de Dados – CGPD, 
nomeado pelo excelentíssimo presidente do 
Tribunal de Justiça, que contou com a parti-
cipação da Corregedoria Geral da Justiça. Isso 
permitiu a adoção de medidas concretas que, 
entre outros aspectos, abrangeram a adoção 
de formulários específicos destinados ao le-
vantamento de todas as atividades e ao con-
trole do tratamento promovido, internamente, 
aos dados pessoais a que a CGJ-SP tem acesso. 
CcV – Em quais aspectos a LGPD se aplica às 
atividades desenvolvidas pela CGJ-SP?
Des. Ricardo Mair Anafe – A LGPD se aplica 
em todas as atividades que envolvem a coleta, 
tratamento, arquivamento e eventual comparti-
lhamento de dados pessoais, ou seja, em prati-
camente todas as atividades desenvolvidas pela 
CGJ-SP. É bom que fique claro, porém, que a 
incidência da LGPD não constitui entrave para 
as atividades desenvolvidas pela CGJ-SP, todas 
amparadas em disposições legais e normativas, 

estando incluídas nessas regulamentações as 
Resoluções e os Provimentos do Egrégio Con-
selho Nacional de Justiça. O que se impõe é o 
respeito aos direitos dos titulares dos dados 
pessoais, o que é feito mediante observação 
dos limites impostos pela legislação anterior-
mente existente e, agora, também pela LGPD. 
CcV – Existe uma equipe responsável pela 
adaptação à Lei Federal no TJSP?
Des. Ricardo Mair Anafe – Mediante porta-
rias do excelentíssimo desembargador presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo foi, primeiro, constituído Comitê Gestor 
de Proteção de Dados Pessoais (Portaria nº 
9.885/2020) e, depois, nomeado o órgão “En-
carregado de Proteção de Dados Pessoais do 
Poder Judiciário do Estado de São Paulo” (Por-
taria nº 9.913/2020). Foram, ainda, adotadas 
várias outras providências que tornaram o TJ/
SP pioneiro na adequação das suas atividades 
à LGPD. A relação dessas medidas, com infor-
mações adicionais à população, pode ser veri-
ficada mediante consulta de internet no ende-
reço: http://www.tjsp.jus.br/LGPD/LGPD. 
CcV – O Provimento nº 23/2020 da CGJ-SP 
dispõe sobre o tratamento e proteção dos 
dados pessoais pelos serviços extrajudiciais. 
De que forma essa norma foi elaborada?
Des. Ricardo Mair Anafe – A edição do Pro-
vimento CG nº 23/2020 foi precedida de 
prolongados estudos que tiveram início no 
grupo constituído pelos desembargadores, 
corregedor-geral da Justiça, e diretor da Esco-
la Paulista da Magistratura antes da vigência 
da LGPD e prosseguiram no âmbito do Comitê 
Gestor de Proteção de Dados Pessoais consti-
tuído pelo Excelentíssimo Presidente do TJSP 
(Portaria nº 9.885/2020). Essas atividades 
foram complementadas com a realização de 
reuniões com todas as entidades representa-
tivas de classe dos notários e registradores 
que puderam apresentar sugestões, muitas 
amparadas em profundos estudos doutriná-
rios. O Provimento CG nº 23/2020 teve como 
base, em boa parte, os subsídios obtidos nos 
estudos que o precederam e que permitiram 
compreender como a LGPD deve ser aplicada 
nas atividades realizadas rotineiramente pelos 
serviços extrajudiciais.  
CcV – O que a Corregedoria Geral da Justiça 
de SP buscou ao normatizar o tema para o 
serviço extrajudicial?
Des. Ricardo Mair Anafe – O Provimento 
ao final editado não visou criar novas obri-
gações, mas prever regras mínimas para o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da LGPD. Para isso, sempre que possível foi 
adotada a estrutura e a terminologia da LGPD, 
com reprodução de parte dos dispositivos a 
que foram acrescidas normas sobre as medi-
das concretas que deverão ser observadas na 
prestação dos serviços extrajudiciais de notas 
e de registro. Essas medidas se destinam à 
proteção dos titulares dos dados e, também, 
dos responsáveis pelas delegações dos servi-
ços extrajudiciais que terão efetivo controle 
do fluxo de dados e poderão, rapidamente, 
constatar e tomar todas as medidas que forem 
necessárias diante de eventuais incidentes 
com dados pessoais, inclusive para a apresen-

tação de defesa nos procedimentos que, em 
tese, poderão acarretar a imposição das san-
ções previstas no art. 52 da LGPD. 
CcV – Qual a responsabilidade dos Cartó-
rios no tratamento de dados pessoais dos 
usuários?
Des. Ricardo Mair Anafe – O Oficial de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais trata, muitas 
vezes, de dados sensíveis, a par dos demais 
dados pessoais que obtêm no exercício do seu 
ofício. Contudo, todos os responsáveis pelas 
delegações dos serviços extrajudiciais, na qua-
lidade de titulares, interventores ou interinos, 
são controladores e, portanto, responsáveis, 
de igual modo, pelas decisões referentes ao 
tratamento dos dados pessoais. Essa respon-
sabilidade não é alterada em razão da especia-
lidade do serviço prestado. 
CcV – Em linhas gerais, quais seriam as 
principais ações a serem para adaptação e 
cumprimento da LGPD?
Des. Ricardo Mair Anafe – Todas as medi-
das previstas na LGPD e no Provimento nº 
23/2020 são importantes e devem ser toma-
das pelos responsáveis pelas delegações de 
Notas e de Registro. Porém, o levantamento 
dos procedimentos e o controle de fluxo dos 
dados pessoais não produzirá os resultados 
esperados sem orientação e treinamento de 
todos os prepostos e de eventuais prestadores 
terceirizados de serviços, na área de informá-
tica, que lidam com os dados pessoais. Portan-
to, as primeiras providências devem consistir 
na compreensão das medidas que devem ser 
adotadas diante da LGPD e na transmissão 
desse conhecimento na forma de orientações 
e treinamentos para todos os que atuam na 
prestação dos serviços que é promovida em 
cada uma das delegações. 
CcV – De que forma será feita a fiscalização 
do cumprimento da nova lei de proteção de 
dados pelas serventias?
Des. Ricardo Mair Anafe – A fiscalização será 
feita por meio das correições realizadas pelos 
juízes corregedores permanentes e diretamen-
te pela CGJ-SP, para o que foi previsto quesito 
específico no modelo da Ata de Correição Ex-
trajudicial, que está disponível no site do TJSP. 
Também será promovida nos procedimentos 
instaurados em razão de eventuais reclama-
ções ou requerimentos formulados para as 
Corregedorias Permanentes e a CGJ-SP, ou 
sempre que houver notícia de eventual falha 
na prestação do serviço.

“O que se impõe é o 
respeito aos direitos dos 

titulares dos dados pessoais, 
o que é feito mediante 
observação dos limites 

impostos pela legislação 
anteriormente existente e, 
agora, também pela LGPD”
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“A LGPD se aplica em todas 
as atividades que envolvem 

a coleta, tratamento, 
arquivamento e eventual 

compartilhamento de dados 
pessoais”



Instituída pela Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD - Lei 13.709, de 2018), 
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) tem a atribuição de zelar pela prote-
ção dos dados pessoais, assegurar a obser-
vância de segredos comerciais e industriais 
e punir eventuais descumprimentos à legisla-
ção. Além disso, caberá a este órgão público 
a interpretação da nova legislação, em es-
pecial, nos casos omissos, tendo importante 
papel em proporcionar segurança e orientar 
a conformação dos agentes públicos e priva-
dos quanto ao tratamento de dados.

No dia 20 de novembro, o Plenário do Se-
nado aprovou os nomes indicados pelo Go-
verno Federal para compor a primeira dire-
toria da ANPD. O mandato dos membros da 
diretoria, que tomaram posse em dezembro, 
tem duração de quatro anos, mas, nessa pri-
meira composição, os diretores terão manda-
tos variáveis, de dois a seis anos.

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, en-
genheiro eletrônico graduado pelo Instituto 
Militar de Engenharia, com pós-graduação 
em engenharia elétrica pela Universidade de 
Brasília e em pedagogia pela Universidade de 
Quito, foi designado para o cargo de diretor-
-presidente do Conselho Diretor da ANPD. 
Com 40 anos de experiência na área de tec-
nologia da informação, é oficial do Exército 
formado pela Academia Militar das Agulhas 
Negras. Antes de assumir a ANPD, era o atual 
presidente da Telebras (Telecomunicações 
Brasileiras S.A.), cargo que ocupava desde 
janeiro de 2019.

“A LGPD indica diversos pontos que re-
querem regulamentação adicional por parte 
da ANPD, de modo a trazer clareza sobre os 
direitos dos titulares e sobre os deveres dos 
agentes de tratamento. Esse trabalho de nor-
matização é essencial para conferir seguran-
ça jurídica a toda a sociedade. Vale lembrar 
que, conforme dispõe a LGPD, os regulamen-
tos e as normas editados pela ANPD devem 
ser precedidos de consulta e audiência públi-
cas, bem como de análises de impacto regu-
latório. Por outro lado, apesar de haver muito 
a ser regulamentado, há também muito o que 
as empresas podem fazer de imediato”, expli-
ca Waldemar Ortunho, presidente da ANPD. 

Enquanto a ANPD não estabelece o rol de 
regramentos sobre a nova Lei, Waldemar 
entende que o Provimento nº 23/2020, da 
Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo 
serve como um marco inicial para disciplinar 
a atuação de notários e registradores brasi-
leiros. Segundo ele, a aprovação da LGPD e 
a criação da ANPD representaram passos im-
portantes para a proteção dos cidadãos.
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Órgão terá o engenheiro eletrônico Waldemar Gonçalves Ortunho Junior como 
diretor-presidente para início do processo de efetivação da norma no Brasil

Autoridade Regulatória da LGPD 
terá função primordial na aplicação da Lei

tabElionato dE notaS

Tutela e proteção de dados pessoais

Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção 
de Dados Pessoais e da Privacidade

Estimular o conhecimento sobre proteção de dados 
pessoais na população

Cooperar com outras autoridades de proteção de 
dados

Implementar mecanismos simplificados para o registro 
de reclamações sobre tratamento em desconformidade 

com a lei

Apreciar petições de titular contra controlador após 
comprovação de não solução no prazo regulamentado 

Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção 
de dados pessoais, privacidade e relatórios de impacto 

à proteção de dados pessoais

É o orgão regulador, fiscalizador e sancionador, cujas principais atribuições são:
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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Deliberar sobre a interpretação da LGPD e suas 
competências em casos de omissões

Realizar auditorias ou determinar sua realização para 
as atividades fiscalizatórias

Fiscalizar e aplicar sanções mediante processo 
administrativo

Editar normas, orientações e procedimentos simplifi-
cados para micro e pequenas empresas, empresas de 
caráter disruptivo, startups ou empresas de inovação

É importante que a futura ANPD priorize um engajamento construtivo com a iniciativa privada, 
dando prioridade ao diálogo, apoio, mútua cooperação, orientação, conscientização e informação. 
As sanções devem ser a última opção, devendo ser aplicadas quando houver uma violação dolosa 

ou práticas exponencialmente negligentes, condutas reiteradas ou muito graves.

É o orgão regulador, fiscalizador e sancionador, cujas principais atribuições são:
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos 
que facilitam o controle dos titulares sobre seus dados

Articular com as autoridades regulamentadoras 
públicas sobre suas competências em setores de 
atividades econômiacs reguladas

Editar orientações e procedimentos simplificados e dife-
renciados para que microempresas, empresas de pequeno 
porte e/ou disruptivos e startups possam adequar-se à lei



“A LGPD tem por objetivo 
proteger os direitos 

fundamentais relacionados 
à esfera informacional do 
cidadão e introduz uma 
série de novos direitos 
que asseguram maior 

transparência quanto ao 
tratamento dos dados”

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, 
diretor-presidente do Conselho Diretor da ANPD

Para o diretor-presidente do Conselho Diretor da ANPD, 
Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, o Provimento nº 
23/2020 serve como um pontapé inicial para disciplinar a 
atuação de notários e registradores brasileiros

Segundo o juiz auxiliar da CGJ/SP, José Marcelo Tossi da 
Silva, a possibilidade de um incidente envolvendo dados 
pessoais sempre existe, por isso a importância de se 
resguardar documentalmente

"A ANPD é essencial não só para a fiscalização do 
cumprimento da lei, mas também para esclarecimento 
de algumas questões ainda abertas”, explica o 
pesquisador Artur Péricles, coordenador de pesquisa do 
InternetLab, centro de pesquisa em direito e tecnologia

“O sigilo é relevante 
em muitos casos para a 
proteção de dados, mas 

a lei também permite — e 
regula — situações em que 
dados pessoais podem ser 

compartilhados e publicados, 
observadas as bases legais e 
os princípios de proteção de 

dados pessoais”
Artur Pericles, 

coordenador de pesquisa do InternetLab, 
centro de pesquisa em Direito e Tecnologia

“A LGPD impõe uma 
verdadeira gestão de 

riscos. Todos que atuam, 
sejam prestadores de 

serviços públicos ou não, 
fazem a gestão de risco. 
A possibilidade de um 

incidente envolvendo dados 
pessoais sempre existe.”

José Marcelo Tossi da Silva, 
juiz auxiliar da CGJ/SP
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“A LGPD tem por objetivo proteger os di-
reitos fundamentais relacionados à esfera in-
formacional do cidadão e introduz uma série 
de novos direitos que asseguram maior trans-
parência quanto ao tratamento dos dados e 
conferem protagonismo ao titular quanto ao 
seu uso. Também do ponto de vista dos agen-
tes de tratamento de dados, sejam empresas 
ou o próprio Poder Público, a LGPD traz a 
oportunidade de aperfeiçoamento das polí-
ticas de governança de dados, com adoção 
de regras de boas práticas e incorporação de 
medidas técnicas e administrativas que miti-
guem os riscos e aumentem a confiança dos 
titulares dos dados na organização”, destaca 
o presidente. 

As sanções administrativas, que só de-
vem entrar em vigor em agosto de 2021, 
segundo a Lei nº 14.010, publicada em 
junho deste ano, somente poderão ser 
aplicadas pela própria ANPD, devendo ser 
publicado regulamento próprio sobre tais 
punições, que deverão conter as metodolo-

gias que orientarão o cálculo do valor-base 
das multas. 

No caso dos cartórios, os agentes contro-
ladores, ou titulares das serventias, devem 
orientar e fiscalizar o cumprimento efetivo 
das normas gerais dos dados pessoais, que 
devem abranger medidas de segurança téc-
nicas e administrativas. “O arquivamento de 
documentos é importantíssimo porque em 
caso de incidente, a ANPD pode implicar de-
terminadas sanções. A demonstração de que 
houve um fluxo correto dos dados na serven-
tia, pode impedir uma sanção da ANPD”, des-
taca o juiz auxiliar da CGJ/SP, José Marcelo 
Tossi da Silva. 

“A LGPD impõe uma verdadeira gestão 
de riscos. Todos que atuam, sejam presta-
dores de serviços públicos ou não, fazem 
a gestão de risco. A possibilidade de um 
incidente envolvendo dados pessoais sem-
pre existe. Todos são humanos e falíveis. 
Os acessos a documentos e sistemas são 
feitos por pessoas falíveis. Por força até de 

agentes externos, incidente com dados ar-
quivados sempre é possível”, complementa 
Tossi. 

Para o coordenador de pesquisa do In-
ternetLab, centro de pesquisa em Direito e 
Tecnologia, Artur Péricles, conforme o direi-
to da proteção de dados pessoais no Brasil 
for adquirindo maturidade, será importante 
discutir se todos os dados pessoais coletados 
e tratados nos registros públicos são mesmo 
necessários para alcançar seus propósitos.

“O sigilo é relevante em muitos casos para 
a proteção de dados, mas a lei também per-
mite — e regula — situações em que dados 
pessoais podem ser compartilhados e publi-
cados, observadas as bases legais e os prin-
cípios de proteção de dados pessoais”, avalia 
o pesquisador. 

Ainda de acordo com Péricles, “A ANPD é 
essencial não só para a fiscalização do cum-
primento da lei, mas também para esclareci-
mento de algumas questões ainda abertas”. 
“Por exemplo, a Lei estabelece que a ANPD 



Segundo a advogada especialista em Direito Digital, 
Patricia Peck Pinheiro, a ANPD é um órgão fundamental 
para interagir com a sociedade civil

“Para que a LGPD consiga 
alcançar sua plenitude, há 

necessidade de ter a ANPD 
efetivamente estabelecida e 
atuante, pois o órgão ainda 

deve regulamentar os artigos 
da Lei que precisam de 

complementação”
Patricia Peck Pinheiro, advogada especialista 
em Direito Digital, Propriedade Intelectual, 

Proteção de Dados e Cibersegurança

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior: 
engenheiro eletrônico graduado pelo Institu-
to Militar de Engenharia (IME), com pós-gra-
duação em engenharia elétrica pela Uni-
versidade de Brasília (UnB) e em pedagogia 
pela Universidade de Quito. Possui 40 anos 
de experiência na área de TI, e é oficial do 
Exército formado pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman). É o atual presidente 
da Telebras (Telecomunicações Brasileiras 
S.A.), cargo que ocupa desde janeiro de 2019.

Conheça os integrantes da ANPD

Joacil Basilio Rael: 
graduado em Artilharia pela Aman e em 
Engenharia de Computação pelo Instituto 
Militar de Engenharia, tem mestrado em 
Sistemas da Computação pelo IME e 
doutorado em Ciências da Computação pela 
UnB. Atualmente, atua como encarregado da 
proteção de dados na Telebras.

Nairane Farias Rabelo Leitão: 
graduada em Direito pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), possui 
especialização em Direito Tributário, 
Privacidade e Proteção de Dados.

Arthur Pereira Sabbat: 
formado em Comunicações pela Aman e 
em Administração de Empresas pelo Centro 
Universitário de Brasília (Ceub). Atua desde 
2018 no Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República. 

Miriam Wimmer: 
brasileira nata, nascida em Londres, 
Inglaterra. Possui especialização e mestrado 
em Direito Público e doutorado em 
Comunicação, e é servidora da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
desde 2006. Atuou no Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br) e atualmente é 
diretora de Políticas para Telecomunicações e 
Acompanhamento Regulatório no Ministério 
das Comunicações.
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pode dispensar a indicação de encarregado 
em determinadas circunstâncias, além de dis-
por sobre seu perfil e atribuições”, pontua o 
pesquisador.

Segundo a advogada especialista em Direi-
to Digital, Propriedade Intelectual, Proteção 
de Dados e Cibersegurança, Patricia Peck Pi-
nheiro, a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados é um órgão fundamental para intera-
gir com a sociedade civil. 

“Responder consultas públicas, realizar 
campanhas educativas, receber denúncias 
e responder violações conforme os princí-
pios estabelecidos no exercício dos direitos 
dos titulares, e ser atuante para liderar os 
trabalhos de flexibilização e ajustes neces-
sários, dialogando com outras Autoridades 
similares. Para que a LGPD consiga alcançar 
sua plenitude, há necessidade de ter a ANPD 
efetivamente estabelecida e atuante, pois o 
órgão ainda deve regulamentar os artigos da 
Lei que precisam de complementação”, fina-
liza a advogada.



“Há plena harmonia e mútuo reforço entre a legislação registral e a de proteção de dados”, destaca o professor da 
USP, Juliano Maranhão

No início do mês de dezembro, o professor da 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), Juliano Maranhão, participou do 
curso promovido pela Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo e pela Escola 
Paulista da Magistratura, intitulado “As reper-
cussões da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) nos serviços extrajudiciais de Notas 
e de Registros e o Provimento nº 23/2020”, 
onde debateu diversos aspectos da LGPD e 
sua aplicabilidade nos serviços extrajudiciais. 

Diretor do Instituto Lawgorithm e do Insti-
tuto LGPD, Maranhão apresenta, em entrevis-
ta à Revista Cartórios com Você, sua visão 
acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e 
de como os cartórios terão que atuar frente 
às exigências da nova normativa. Para o pro-
fessor da USP, “há plena harmonia e mútuo 
reforço entre a legislação registral e a de pro-
teção de dados”. 
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Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Juliano Maranhão fala sobre a 
atuação dos serviços extrajudiciais junto aos dados dos cidadãos diante da entrada em vigor da LGPD

“A LGPD reforça o dever republicano das 
serventias na curadoria de dados pessoais”

“Como a interpretação e os 
meios de implementação 

podem variar, é importante 
buscar uniformização nas 
práticas e regramentos, de 
modo a propiciar segurança 
jurídica e transparência em 
relação aos usuários dos 

serviços cartoriais”

CcV – Como avalia a importância da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
entrou em vigor em setembro deste ano?
Juliano Maranhão – A legislação de prote-
ção de dados é fundamental, pois moderniza 
o ordenamento brasileiro com proteções ao 
cidadão frente às novas ameaças trazidas 
pelo ambiente digital, que não se limitam 
à garantia de privacidade. Pela primeira 
vez, com a LGPD, o ordenamento conhece 
o direito à autodeterminação informacional, 
que é chave não só para o desenvolvimento 
da personalidade individual como também 
para a construção de uma esfera pública de-

mocrática, mitigando possíveis inibições a 
livre manifestações de pensamento, que ad-
venham da incerteza quanto ao fluxo de da-
dos e representação informacional de cada 
indivíduo pelo processamento realizado por 
terceiros e, em particular, pelo Estado. O 
Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhe-
ceu como sendo constitucional esse direito 
fundamental. Para a atividade registral e no-
tarial, a LGPD, a meu ver, reforça o dever 
republicano das serventias de curadoria de 
dados pessoais para exercício de sua função 
pública de segurança e certeza a relações 
jurídicas privadas. 
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CcV – A LGPD impõe regras aos setores pú-
blico e privado, que se tornam responsáveis 
por todo ciclo de um dado pessoal na sua 
organização. Como enxerga a LGPD aplicada 
aos cartórios extrajudiciais?
Juliano Maranhão – Embora os serviços dos 
cartórios sejam exercidos em caráter priva-
do, por delegação, a LGPD, em seu artigo 23, 
§4º, prevê o mesmo tratamento dispensado 
às pessoas jurídicas de direito público aos ser-
viços notariais e de registros. Dessa forma, as 
serventias submetem-se à LGPD no que se re-
fere ao tratamento de dados para o exercício 
de sua função pública, para a gestão interna 
e também para o compartilhamento de dados 
com terceiros. A LGPD traz limites de contro-
le de finalidade e proporcionalidade que deve 
levar a uma revisão da forma pela qual dados 
registrais são compartilhados com órgãos da 
Administração Pública. 

CcV – Em algum momento a publicidade 
oriunda dos serviços notariais e registrais 
colide com a regulamentação introduzida 
pela LGPD?
Juliano Maranhão – A publicidade jurídica 
registral não se confunde com divulgar infor-
mações de modo indiscriminado ou levar infor-
mações sobre dados registrais a conhecimento 
público. A publicidade jurídica tem o sentido 
específico de conferir eficácia e validade a 
atos jurídicos e isso ocorre tanto nos atos ti-
picamente constitutivos, quanto também nos 
comprobatórios, como é o caso da emissão de 
certidões. Na visão jurídica, a emissão da certi-
dão significa constituir meio de prova. Por ou-
tro lado, a proteção de dados pessoais não se 
confunde com reserva ou sigilo, isto é, vedação 
à exposição de informações. A LGPD traduz o 
direito à autodeterminação informacional, o 
que significa um conjunto de prerrogativas 
para o cidadão controlar o fluxo de informa-
ções que lhe digam respeito, mesmo quanto 
aquelas derivadas de dados já controlados por 
terceiros. Esses dados devem ser tratados na 
medida do necessário para atingir a finalidade 
de sua coleta. Com isso, há plena harmonia e 
mútuo reforço entre a legislação registral e a 
de proteção de dados, na medida em que os 
atos registrais se atenham ao necessário para o 
exercício e consecução de sua função pública. 

CcV – Há registros em cartório que se uti-
lizam, por exemplo, da mudança de gênero 
e abrigam informações sensíveis dos cida-

dãos. Como o cartório deve se portar nesse 
sentido?
Juliano Maranhão – O tratamento de dados 
pessoais, sensíveis ou não, deve ter base le-
gal, que se encontra nas previsões legais de 
competência dos registradores e notários para 
exercício de sua função pública. Esse exercí-
cio pode exigir o tratamento de dados sensí-
veis, que, assim como os demais, deve seguir 
o princípio de tratamento mínimo necessário 
para o alcance de sua finalidade. Assim, as ser-
ventias devem procurar, em suas atividades, 
verificar se o tratamento ou veiculação de uma 
informação de esfera íntima derivada de um 
dado sensível é efetivamente necessária para 
o alcance da finalidade, ou seja, para a pro-
dução do efeito jurídico, de um ato particular. 

CcV – Outra dúvida é em relação as figuras 
do controlador e do encarregado. Como fun-
cionam essas atribuições de acordo com a 
Lei e como elas devem ser estabelecidas nos 
serviços extrajudiciais?
Juliano Maranhão – O controlador é o respon-
sável pelas decisões referentes ao tratamento 
de dados pessoais, ao passo que o encarregado 
é aquele indicado pelo controlador para atuar 
como canal de comunicação entre o controla-
dor, os titulares de dados e a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados (ANPD). Estão dentre 
responsabilidades do controlador: (i) atribuir 
uma hipótese autorizadora para o tratamento 
de dados; (ii) cumprir os direitos do titular pre-
vistos na LGPD; (iii) indicar o encarregado; (iv) 
elaborar relatório de impacto à proteção de da-
dos, sempre que exigido pela ANPD; (v) manter 
o registro das operações de tratamento de da-
dos. Já as atividades do encarregado estão re-
lacionadas à comunicação com a ANPD, com os 
titulares e também à orientação dos funcioná-
rios e contratados em relação à governança dos 
dados em conformidade com a LGPD. No caso 
dos cartórios, o Provimento CGJ nº 23/2020 
definiu que os responsáveis pelas delegações 
são os controladores, os quais deverão obser-
var, de acordo com o citado Provimento, funda-
mentos e princípios estabelecidos nos artigo 1º, 
2º e 6º da LGPD, além de serem responsáveis 
pelas decisões referentes ao tratamento dos 
dados pessoais. De acordo com o Provimento, 
o controlador poderá nomear como encarre-
gado integrante do seu quadro de prepostos 
ou prestador terceirizado de serviços técnicos, 
como um escritório de advocacia, por exemplo. 

CcV – Como avalia a importância da Autori-
dade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 
e sua função de definir sanções e regular a 
atuação de empresas e órgãos públicos?
Juliano Maranhão – As funções da ANPD vão 
além de investigar, fiscalizar e aplicar sanções. 
É também papel da ANPD a interpretação da 
Lei Geral de Proteção de Dados, em especial, 
nos casos omissos. Assim, a ANPD também 
será relevante para proporcionar segurança e 
orientar a conformação dos agentes públicos 
e privados quanto ao tratamento de dados. De 
particular importância é o artigo 50 da LGPD 
que prevê a possibilidade de associações se-
toriais formularem regras de boas práticas de 
governança adequadas à sua atividade, que po-
dem ser reconhecidas pela ANPD. Esse é um 

caminho de cooperação importante, uma espé-
cie de autorregulação regulada, que concilia, de 
modo flexível, o interesse público próprio de 
uma regulação externa, com a expertise seto-
rial, própria da autorregulação. 

CcV – Como avalia a norma editada pela Cor-
regedoria de Justiça de SP sobre a aplicação 
da LGPD nos serviços extrajudiciais?
Juliano Maranhão – Sem dúvida nenhuma o 
Provimento nº 23/2020 ajudará bastante os 
cartórios extrajudiciais na aplicação da LGPD. 
Como já disse, há uma expertise setorial neces-
sária para a correta interpretação e aplicação 
da LGPD. Como a interpretação e os meios de 
implementação podem variar, é importante 
buscar uniformização nas práticas e regra-
mentos, de modo a propiciar segurança jurí-
dica e transparência em relação aos usuários 
dos serviços cartoriais. O Provimento 23 está 
bem desenvolvido e abrange os principais pon-
tos da lei, trazendo melhores condições para a 
sua implementação. Esses parâmetros podem 
ainda ser aprofundados, de modo a formar um 
conjunto de regras de governança completo, 
na forma de uma autorregulação setorial de 
tratamento de dados pessoais, que possa vir a 
ser reconhecida pela ANPD. 

CcV – Que impacto a LGPD terá sobre a 
atuação das Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Cartórios?
Juliano Maranhão – Esse é um tema polêmico 
que exigirá esforço de interpretação. A questão 
anterior é se pode haver essa transferência de 
dados registrais para Centrais, que não pos-
suem delegação constitucional para exercício 
das funções típicas registrais. A digitalização 
dos serviços, porém, traz uma melhoria para 
os usuários e permite que as serventias sejam 
localizadas e rapidamente identificadas, fazen-
do com que se coordenem de modo eficiente 
para que cada uma exerça sua função pública. 
Assim, está claro que não pode haver exercício 
de atividade registral ou notarial por Centrais, 
mas sua atuação pode trazer maior eficiência 
para as serventias. Portanto, a chave está no 
escrutínio das bases legais e tratamento pro-
porcional dos dados para que essa finalidade 
seja alcançada. Também é relevante que haja 
transparência em relação ao usuário quanto ao 
que é compartilhado e quais as atividades de 
tratamento de dados envolvidas nesse relacio-
namento entre as serventias e as Centrais. A 
anonimização é apenas uma das ferramentas 
para evitar que o fluxo de dados nesse compar-
tilhamento possa ser prejudicial.

“A publicidade jurídica tem 
o sentido específico de 

conferir eficácia e validade a 
atos jurídicos e isso ocorre 
tanto nos atos tipicamente 

constitutivos, quanto 
também nos comprobatórios, 
como é o caso da emissão de 

certidões”
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“A LGPD traz limites de 
controle de finalidade e 

proporcionalidade que deve 
levar a uma revisão da forma 

pela qual dados registrais 
são compartilhados com 
órgãos da Administração 

Pública”



PROVIMENTO CGJ Nº 23/2020
Dispõe sobre o tratamento e proteção de dados 
pessoais pelos responsáveis pelas delegações dos 
serviços extrajudiciais de notas e de registro de 
que trata o art. 236 da Constituição da República 
e acrescenta os itens 127 a 152.1 do Capítulo XIII 
do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedo-
ria Geral da Justiça. (OSD 16)

O DESEMBARGADOR RICARDO MAIR ANAFE, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

CONSIDERANDO a proteção dos dados pessoais 
promovida pela Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
– LGPD);

CONSIDERANDO que o novo regime de trata-
mento de dados pessoais se aplica aos serviços 
públicos extrajudiciais de notas e de registros 
prestados na forma do art. 236 de Constituição 
da República;

CONSIDERANDO que os responsáveis pelas de-
legações dos serviços extrajudiciais de notas e de 
registro, no desempenho de suas atividades, são 
controladores de dados pessoais;

CONSIDERANDO o compartilhamento de dados 
pessoais com as Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, pelos responsáveis pelas dele-
gações dos serviços extrajudiciais de notas e de 
registro, decorrente de previsões legais e norma-
tivas;

CONSIDERANDO o decidido no Processo CG nº 
2019/00109323;

RESOLVE:

Art. 1º. Acrescentar os itens 127 a 152.1 do Ca-
pítulo XIII do Tomo II das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, com a seguinte re-
dação:

“SEÇÃO VIII – DO TRATAMENTO E PROTEÇÃO 
DOS DADOS PESSOAIS
127. O regime estabelecido pela Lei n. 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, será observado em to-
das as operações de tratamento realizadas pelas 
delegações dos serviços extrajudiciais de notas e 
de registro a que se refere o art. 236 da Constitui-
ção Federal, independentemente do meio ou do 
país onde os dados sejam armazenados e tratados, 
ressalvado o disposto no art. 4º daquele estatuto.
128. No tratamento dos dados pessoais, os res-
ponsáveis pelas delegações dos serviços extraju-
diciais de notas e de registro deverão observar os 
objetivos, fundamentos e princípios previstos nos 
arts. 1º, 2º e 6º da Lei n. 13.709, de 14 de agosto 
de 2018.
129. Os responsáveis pelas delegações dos servi-
ços extrajudiciais de notas e de registro, na qua-

lidade de titulares, interventores ou interinos, são 
controladores e responsáveis pelas decisões refe-
rentes ao tratamento dos dados pessoais.
130. O tratamento de dados pessoais destinado à 
prática dos atos inerentes ao exercício dos respec-
tivos ofícios será promovido de forma a atender 
à finalidade da prestação do serviço, na persecu-
ção do interesse público, e com os objetivos de 
executar as competências legais e desempenhar 
atribuições legais e normativas dos serviços pú-
blico delegados.
130.1 Consideram-se inerentes ao exercício dos 
ofícios os atos praticados nos livros mantidos por 
força de previsão nas legislações específicas, in-
cluídos os atos de inscrição, transcrição, registro, 
averbação, anotação, escrituração de livros de 
notas, reconhecimento de firmas, autenticação de 
documentos; as comunicações para unidades dis-
tintas, visando as anotações nos livros e atos nelas 
mantidos; os atos praticados para a escrituração 
de livros previstos em normas administrativas; as 
informações e certidões; os atos de comunicação 
e informação para órgãos públicos e para centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados que decor-
rerem de previsão legal ou normativa.
131. O tratamento de dados pessoais destinados à 
prática dos atos inerentes ao exercício dos ofícios 
notariais e registrais, no cumprimento de obriga-
ção legal ou normativa, independe de autorização 
específica da pessoa natural que deles for titular.
131.1 O tratamento de dados pessoais decorren-
te do exercício do gerenciamento administrativo 
e financeiro promovido pelos responsáveis pelas 
delegações será realizado em conformidade com 
os objetivos, fundamentos e princípios decorren-
tes do exercício da delegação mediante outorga a 
particulares.
132. Para o tratamento dos dados pessoais os 
responsáveis pelas delegações dos serviços extra-
judiciais de notas e de registro, sob sua exclusiva 
responsabilidade, poderão nomear operadores 
integrantes e operadores não integrantes do seu 
quadro de prepostos, desde que na qualidade de 
prestadores terceirizados de serviços técnicos.
132.1 Os prepostos e os prestadores terceiriza-
dos de serviços técnicos deverão ser orientados 
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 
decorrentes da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018, e manifestar a sua ciência, por escrito, me-
diante cláusula contratual ou termo autônomo a 
ser arquivado em classificador próprio.
132.2 Os responsáveis pelas delegações dos ser-
viços extrajudiciais de notas e de registro orienta-
rão todos os seus operadores sobre as formas de 
coleta, tratamento e compartilhamento de dados 
pessoais a que tiverem acesso, bem como sobre 
as respectivas responsabilidades, e arquivarão, 
em classificador próprio, as orientações transmi-
tidas por escrito e a comprovação da ciência pelos 
destinatários.
132.3 Compete aos responsáveis pelas delega-
ções dos serviços extrajudiciais de notas e de re-
gistro verificar o cumprimento, pelos operadores 
prepostos ou terceirizados, do tratamento de da-
dos pessoais conforme as instruções que fornecer 

e as demais normas sobre a matéria.
132.4 A orientação aos operadores, e qualquer 
outra pessoa que intervenha em uma das fases de 
coleta, tratamento e compartilhamento abrangerá, 
ao menos:
I – as medidas de segurança, técnicas e adminis-
trativas, aptas a proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comu-
nicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito;
II – a informação de que a responsabilidade dos 
operadores prepostos, ou terceirizados, e de qual-
quer outra pessoa que intervenha em uma das 
fases abrangida pelo fluxo dos dados pessoais, 
subsiste mesmo após o término do tratamento.
132.5 Também serão arquivados, para efeito de 
formulação de relatórios de impacto, os compro-
vantes da participação em cursos, conferências, 
seminários ou qualquer modo de treinamento 
proporcionado pelo controlador aos operadores 
e encarregado, com indicação do conteúdo das 
orientações transmitidas por esse modo.
133. Cada unidade dos serviços extrajudiciais de 
notas e de registro deverá manter um encarrega-
do que atuará como canal de comunicação entre o 
controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
133.1 Os responsáveis pelas delegações dos ser-
viços extrajudiciais de notas e de registro poderão 
nomear encarregado integrante do seu quadro de 
prepostos, ou prestador terceirizado de serviços 
técnicos.
133.2 Poderão ser nomeados como encarregados 
prestadores de serviços técnicos com remunera-
ção integralmente paga, ou subsidiada, pelas enti-
dades representativas de classe.
133.3 A nomeação do encarregado será promovi-
da mediante contrato escrito, a ser arquivado em 
classificador próprio, de que participarão o con-
trolador na qualidade de responsável pela nomea-
ção e o encarregado.
133.4 A nomeação de encarregado não afasta o 
dever de atendimento pelo responsável pela de-
legação dos serviços extrajudiciais de notas e de 
registro, quando for solicitado pelo titular dos da-
dos pessoais.
133.5 A atividade de orientação dos prepostos 
e prestadores de serviços terceirizados sobre as 
práticas a serem adotadas em relação à proteção 
de dados pessoais, desempenhada pelo encarre-
gado, não afasta igual dever atribuído aos respon-
sáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registro.
133.6 Os responsáveis pelas delegações dos ser-
viços extrajudiciais de notas e de registro mante-
rão em suas unidades:
I – sistema de controle do fluxo abrangendo a 
coleta, tratamento, armazenamento e compar-
tilhamento de dados pessoais, até a restrição de 
acesso futuro;
II – política de privacidade que descreva os direi-
tos dos titulares de dados pessoais, de modo cla-
ro e acessível, os tratamentos realizados e a sua 
finalidade;
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III – canal de atendimento adequado para infor-
mações, reclamações e sugestões ligadas ao tra-
tamento de dados pessoais, com fornecimento de 
formulários para essa finalidade.
134. A política de privacidade e o canal de aten-
dimento aos usuários dos serviços extrajudiciais 
deverão ser divulgados por meio de cartazes afi-
xados nas unidades e avisos nos sítios eletrônicos 
mantidos pelas delegações de notas e de registro, 
de forma clara e que permita a fácil visualização e 
o acesso intuitivo.
134.1 A critério dos responsáveis pelas delega-
ções, a política de privacidade e a identificação do 
canal de atendimento também poderão ser divul-
gados nos recibos entregues para as partes solici-
tantes dos atos notariais e de registro.
135. O controle de fluxo, abrangendo coleta, tra-
tamento, armazenamento e compartilhamento de 
dados pessoais, conterá:
I – a identificação das formas de obtenção dos 
dados pessoais, do tratamento interno e do seu 
compartilhamento nas hipóteses em que houver 
determinação legal ou normativa;
II – os registros de tratamentos de dados pessoais 
contendo, entre outras, informações sobre:
1 – finalidade do tratamento;
2 – base legal ou normativa;
3 – descrição dos titulares;
4 – categoria dos dados que poderão ser pessoais, 
pessoais sensíveis ou anonimizados, com alerta 
específica para os dados sensíveis;
5 – categorias dos destinatários;
6 – prazo de conservação;
7- identificação dos sistemas de manutenção de 
bancos de dados e do seu conteúdo;
8 – medidas de segurança adotadas;
9 – obtenção e arquivamento das autorizações 
emitidas pelos titulares para o tratamento dos 
dados pessoais, nas hipóteses em que forem exi-
gíveis;
10 – política de segurança da informação;
11 – planos de respostas a incidentes de seguran-
ça com dados pessoais.
136. Os registros serão elaborados de forma indi-
vidualizada para cada ato inerente ao exercício do 
ofício, ou para cada ato, ou contrato, decorrente 
do exercício do gerenciamento administrativo e 
financeiro da unidade que envolva a coleta, tra-
tamento, armazenamento e compartilhamento de 
dados pessoais.
137. Os sistemas de controle de fluxo abrangendo 
coleta, tratamento, armazenamento e compartilha-
mento de dados pessoais deverão proteger contra 
acessos não autorizados e situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunica-
ção ou difusão, e permitir, quando necessário, a 
elaboração dos relatórios de impacto previstos no 
inciso XVII do art. 5º e nos arts. 32 e 38 da Lei n. 
13.709, de 14 de agosto de 2018.
138. As entidades representativas de classe po-
derão fornecer formulários e programas de in-
formática para o registro do controle de fluxo, 
abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais, adaptados 
para cada especialidade dos serviços extrajudi-
ciais de notas e de registro.
138.1 Os sistemas de controle de fluxo, abran-
gendo coleta, tratamento, armazenamento e com-
partilhamento de dados pessoais, serão mantidos 
de forma exclusiva em cada uma das unidades 
dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, 
sendo vedado o compartilhamento dos dados pes-
soais sem autorização específica, legal ou norma-
tiva.
138.2 Os sistemas utilizados para o tratamento e 
armazenamento de dados pessoais deverão aten-
der aos requisitos de segurança, aos padrões de 
boas práticas e de governança e aos princípios ge-

rais previstos na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018, e demais normas regulamentares.
139. O plano de resposta a incidentes de segu-
rança com dados pessoais deverá prever a co-
municação ao Juiz Corregedor Permanente e à 
Corregedoria Geral da Justiça, no prazo máximo 
de 24 horas, com esclarecimento da natureza do 
incidente e das medidas adotadas para a apuração 
das suas causas e a mitigação de novos riscos e 
dos impactos causados aos titulares dos dados.
139.1 Os incidentes de segurança com dados 
pessoais serão imediatamente comunicados pelos 
operadores ao controlador.
140. A anonimização de dados pessoais para a 
transferência de informações para as Centrais 
Eletrônicas de Serviços Compartilhados, ou outro 
destinatário, será efetuada em conformidade com 
os critérios técnicos previstos no art. 12, e seus 
parágrafos, da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018.
141. Os titulares terão livre acesso aos dados pes-
soais, mediante consulta facilitada e gratuita que 
poderá abranger a exatidão, clareza, relevância, 
atualização, a forma e duração do tratamento e a 
integralidade dos dados pessoais.
142. O livre acesso é restrito ao titular dos dados 
pessoais e poderá ser promovido mediante infor-
mação verbal ou escrita, conforme for solicitado.
142.1 Na informação, que poderá ser prestada 
por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse 
fim, ou por documento impresso, deverá constar 
a advertência de que foi entregue ao titular dos 
dados pessoais, na forma da Lei n. 13.709, de 14 
de agosto de 2018, e que não produz os efeitos 
de certidão e, portanto, não é dotada de fé pública 
para prevalência de direito perante terceiros.
143. As certidões e informações sobre o conteúdo 
dos atos notariais e de registro, para efeito de pu-
blicidade e de vigência, serão fornecidas mediante 
remuneração por emolumentos, ressalvadas as hi-
póteses de gratuidade previstas em lei específica.
144. Para a expedição de certidão ou informação 
restrita ao que constar nos indicadores e índices 
pessoais poderá ser exigido o fornecimento, por 
escrito, da identificação do solicitante e da finali-
dade da solicitação.
144.1 Igual cautela poderá ser tomada quando 
forem solicitadas certidões ou informações em 
bloco, ou agrupadas, ou segundo critérios não 
usuais de pesquisa, ainda que relativas a registros 
e atos notariais envolvendo titulares distintos de 
dados pessoais.
144.2 Serão negadas, por meio de nota funda-
mentada, as solicitações de certidões e informa-
ções formuladas em bloco, relativas a registros e 
atos notariais relativos ao mesmo titular de dados 
pessoais ou a titulares distintos, quando as cir-
cunstâncias da solicitação indicarem a finalidade 
de tratamento de dados pessoais, pelo solicitante 
ou outrem, de forma contrária aos objetivos, fun-
damentos e princípios da Lei n. 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.
144.3 Os itens 144 a 144.2 deste Provimento 
incidem na expedição de certidões e no forneci-
mento de informações em que a anonimização 
dos dados pessoais for reversível, observados os 
critérios técnicos previstos no art. 12, e seus pa-
rágrafos, da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018.
144.4 As certidões, informações e interoperabili-
dade de dados pessoais com o Poder Público, nas 
hipóteses previstas na Lei n. 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, e na legislação e normas especí-
ficas, não se sujeitam ao disposto nos itens 144 a 
144.3 deste Provimento.
145. Será exigida a identificação do solicitan-
te para as informações, por via eletrônica, que 
abranjam dados pessoais, salvo se a solicitação 

for realizada por responsável pela unidade, ou seu 
preposto, na prestação do serviço público delega-
do.
146. A retificação de dado pessoal constante em 
registro e em ato notarial deverá observar o pro-
cedimento, extrajudicial ou judicial, previsto na 
legislação ou em norma específica.
147. Os responsáveis pelas delegações dos ser-
viços extrajudiciais de notas e de registro não se 
equiparam a fornecedores de serviços ou produ-
tos para efeito de portabilidade de dados pessoais, 
mediante solicitação por seus titulares, prevista 
no inciso V do art. 18 da Lei n. 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.
148. A inutilização e eliminação de documentos 
em conformidade com a Tabela de Temporali-
dade de Documentos prevista no Provimento nº 
50/2015, da Corregedoria Geral da Justiça, será 
promovida de forma a impedir a identificação dos 
dados pessoais neles contidos.
148.1 A inutilização e eliminação de documentos 
não afasta os deveres previstos na Lei n. 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, em relação aos dados 
pessoais que remanescerem em índices, classifi-
cadores, indicadores, banco de dados, arquivos 
de segurança ou qualquer outro modo de conser-
vação adotado na unidade dos serviços extrajudi-
ciais de notas e de registro.
149. É vedado aos responsáveis pelas delega-
ções de notas e de registro, aos seus prepostos e 
prestadores de serviço terceirizados, ou qualquer 
outra pessoa que deles tenha conhecimento em 
razão do serviço, transferir ou compartilhar com 
entidades privadas dados a que tenham acesso, 
salvo mediante autorização legal ou normativa.
149.1 As transferências, ou compartilhamentos, 
de dados pessoais para as Centrais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados, incluídos os relati-
vos aos sistemas de registro eletrônico sob a sua 
responsabilidade, serão promovidas conforme os 
limites fixados na legislação e normas específicas.
150. Para o recebimento de informações que 
contenham dados pessoais, previstas nas Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, as 
Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
deverão declarar que cumprem, de forma integral, 
os requisitos, objetivos, fundamentos e princípios 
previstos nos arts. 1º, 2º e 6º da Lei n. 13.709, de 
14 de agosto de 2018.
150.1 A declaração poderá ser encaminhada aos 
responsáveis pelas delegações de notas e de re-
gistro por meio escrito, eletrônico, ou outro que 
permita a confirmação do envio.
150.2 Iguais declarações deverão ser encaminha-
das pelas Centrais de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados para a Corregedoria Geral da Justiça.
151. As Centrais de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados deverão comunicar os incidentes 
de segurança com dados pessoais, em 24 horas 
contados do seu conhecimento, aos responsáveis 
pelas delegações de notas e de registro de que os 
receberam e à Corregedoria Geral da Justiça, com 
esclarecimento sobre os planos de resposta.
151.1 O plano de resposta conterá, no mínimo, a 
indicação da natureza do incidente, das suas cau-
sas, das providências adotadas para a mitigação 
de novos riscos, dos impactos causados e das me-
didas adotadas para a redução de possíveis danos 
aos titulares dos dados pessoais”.
Art. 2º – Este Provimento entrará em vigor em 
conjunto com a Lei n. 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

São Paulo, 3 de setembro de 2020.

RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor Geral da Justiça
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