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DICOGE 5.1 - PROCESSO N.Âº 2019/109323

Aprovo o parecer dos MM. JuÃzes Assessores da Corregedoria, por seus fundamentos que adoto, e edito o
anexo Provimento que deverÃ¡ ser publicado no DJe em trÃªs dias alternados, junto com o parecer e esta
decisÃ£o.
DICOGE 5.1 - PROVIMENTO CGJ NÂº 23/2020

Art. 1Âº. Acrescentar os itens 127 a 152.1 do CapÃtulo XIII do Tomo II das Normas de ServiÃ§o da Corregedoria
Geral da JustiÃ§a, com a seguinte redaÃ§Ã£o:

TJSP - SUSPENSÃƒO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de JustiÃ§a, em 11/09/2020, no uso de suas
atribuiÃ§Ãµes legais, autorizou o que segue:

2Âª VARA DE REGISTROS PÃšBLICOS DE SP - Processo 1079669-81.2020.8.26.0100

Pedido de ProvidÃªncias - CitaÃ§Ã£o

DICOGE 5.1 - PROCESSO N.Âº 2019/109323

Aprovo o parecer dos MM. JuÃzes Assessores da Corregedoria, por seus
fundamentos que adoto, e edito o anexo Provimento que deverÃ¡ ser publicado
no DJe em trÃªs dias alternados, junto com o parecer e esta decisÃ£o.
PROCESSO N.Âº 2019/109323 - Dicoge 5.1
(Parecer n.Âº 377/2020-E)
SERVIÃ‡OS EXTRAJUDICAIS DE NOTAS E DE REGISTRO - LEI NÂº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LEI GERAL DE
PROTEÃ‡ÃƒO DE DADOS PESSOAIS - LGPD) - EdiÃ§Ã£o de Provimento regulamentando a atuaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis
pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro do Estado de SÃ£o Paulo.
ExcelentÃssimo Senhor Corregedor Geral da JustiÃ§a:
1. Trata-se de procedimento instaurado para o acompanhamento das medidas promovidas pelo Grupo de Estudos
constituÃdo pela Corregedoria Geral da JustiÃ§a e pela Escola Paulista da Magistratura em razÃ£o da ediÃ§Ã£o da Lei
nÂº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD).
Foram solicitadas as manifestaÃ§Ãµes do Instituto de Estudos de Protesto de TÃtulos do Brasil - SeÃ§Ã£o SÃ£o Paulo, da
AssociaÃ§Ã£o dos Registradores ImobiliÃ¡rios de SÃ£o Paulo - ARISP, do Instituto de Registro de ImÃ³veis do Brasil IRIB, da AssociaÃ§Ã£o dos NotÃ¡rios e Registradores do Estado de SÃ£o Paulo - ANOREG/SP, da AssociaÃ§Ã£o dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado de SÃ£o Paulo - ARPEN/SP, e do ColÃ©gio Notarial do Brasil - SeÃ§Ã£o
SÃ£o Paulo.

Opino.
2. Com a ediÃ§Ã£o da Lei nÂº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD), foi
constituÃdo pelos ExcelentÃssimos Desembargadores Corregedor Geral da JustiÃ§a e Diretor da Escola Paulista da
Magistratura grupo conjunto de estudos, integrado por magistrados e servidores, visando a oportuna apresentaÃ§Ã£o
de sugestÃµes para a regulamentaÃ§Ã£o da matÃ©ria em seus diversos campos de aplicaÃ§Ã£o.
Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo conjunto de estudos abrangeram a realizaÃ§Ã£o de reuniÃµes em que foram
analisados aspectos teÃ³ricos da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD e da sua aplicaÃ§Ã£o nas atividades
da Corregedoria Geral da JustiÃ§a e do Tribunal de JustiÃ§a.
Posteriormente, pela Portaria nÂº 9.885/2020, a EgrÃ©gia PresidÃªncia constituiu ComitÃª Gestor de ProteÃ§Ã£o de
Dados - CGPD, tambÃ©m integrado por magistrados e servidores, dedicado Ã elaboraÃ§Ã£o e proposiÃ§Ã£o de
medidas para que as atividades do Tribunal de JustiÃ§a do Estado de SÃ£o Paulo sejam desenvolvidas em consonÃ¢ncia
com a Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD.
A par dessas atividades, os magistrados e servidores que representam a Corregedoria Geral da JustiÃ§a no ComitÃª
Gestor de ProteÃ§Ã£o de Dados - CGPD, nomeados por indicaÃ§Ã£o de Vossa ExcelÃªncia, promoveram estudos e
atividades especÃficas para a apresentaÃ§Ã£o de propostas visando a aplicaÃ§Ã£o da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de
Dados Pessoais - LGPD nas atividades da Corregedoria Geral da JustiÃ§a.
O referido ComitÃª Ã© integrado, por indicaÃ§Ã£o do Corregedor Geral da JustiÃ§a, pelo ExcelentÃssimo
Desembargador Rubens Rihl Pires Correa que atuou de forma a organizar e orientar as atividades desenvolvidas pelos
Senhores Servidores e pelos JuÃzes Assessores da Corregedoria, transmitindo valorosos ensinamentos teÃ³ricos
decorrentes de seus estudos sobre a Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD e Ã adoÃ§Ã£o de medidas
concretas para a aplicaÃ§Ã£o da Lei que terÃ¡ vigÃªncia prÃ³xima.
Por sua vez, a AssociaÃ§Ã£o dos Registradores ImobiliÃ¡rios de SÃ£o Paulo - ARISP (fl. 166/169), o Instituto de Registro
de ImÃ³veis do Brasil - IRIB (fl. 203/280), a AssociaÃ§Ã£o dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de SÃ£o
Paulo - ARPEN/SP (fl. 195/197) e o ColÃ©gio Notarial do Brasil - SeÃ§Ã£o SÃ£o Paulo (fls. 175/189), que sÃ£o entidades
representativas dos senhores notÃ¡rios e registradores do Estado de SÃ£o Paulo, apresentaram manifestaÃ§Ãµes que
foram instruÃdas com aprofundados estudos teÃ³ricos e propostas de normatizaÃ§Ã£o.
Essas atividades e manifestaÃ§Ãµes subsidiaram a elaboraÃ§Ã£o de Provimento, ora submetido Ã elevada anÃ¡lise de
Vossa ExcelÃªncia, para regulamentar as atividades dos responsÃ¡veis pelas unidades de notas e de registro do Estado
de SÃ£o Paulo na prestaÃ§Ã£o do serviÃ§o pÃºblico delegado.
3. A minuta de provimento que acompanha este parecer contÃ©m normas gerais que se destinam a orientar a
atuaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes de notas e de registro na aplicaÃ§Ã£o da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de
Dados Pessoais.
Para essa finalidade, foi adotada, sempre que possÃvel, a estrutura da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais LGPD.
AlÃ©m disso, optou-se por reproduzir parte dos dispositivos da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD, com
acrÃ©scimos de normas sobre a as medidas concretas que deverÃ£o ser adotadas pelos senhores responsÃ¡veis pela
prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro.
Desse modo, o provimento inicia dispondo que os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de
notas e de registro deverÃ£o observar, no tratamento dos dados pessoais, os objetivos, fundamentos e princÃpios
previstos nos arts. 1Âº, 2Âº e 6Âº da Lei nÂº 13.709/2018, em todas as operaÃ§Ãµes de tratamento que realizarem
(itens 127 e 128).
A seguir, o provimento esclarece que os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais, na qualidade de
titulares, interventores ou interinos, sÃ£o considerados controladores e, portanto, responsÃ¡veis pelas decisÃµes
referentes ao tratamento dos dados pessoais.
AlÃ©m disso, o provimento define as diferentes formas de tratamento que serÃ£o dadas aos atos inerentes ao exercÃcio dos ofÃcios extrajudiciais de notas e de registro e aos atos decorrentes do gerenciamento administrativo e
financeiro das delegaÃ§Ãµes exercidas por particulares mediante outorga pelo Poder PÃºblico.

Essa distinÃ§Ã£o foi adotada porque os serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro, embora exercidos em carÃ¡ter
privado, recebem o tratamento dispensado Ã s pessoas jurÃdicas de direito pÃºblico pela Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de
Dados Pessoais - LGPD, mas o gerenciamento administrativo e financeiro Ã© responsabilidade, inclusive quanto ao
custeio, dos titulares das delegaÃ§Ãµes.
E a equiparaÃ§Ã£o Ã s pessoas jurÃdicas de direito pÃºblico, quanto aos atos inerentes ao exercÃcio dos ofÃcios
extrajudiciais de notas e de registro, produz efeitos especÃficos, como a dispensa do consentimento do titular dos
dados pessoais para as prÃ¡ticas dos atos tÃpicos de notas e de registro.
AlÃ©m disso, foi considerado que para a prestaÃ§Ã£o do serviÃ§o pÃºblico delegado os notÃ¡rios e registradores
contam com prepostos, membros dos seus quadros de funcionÃ¡rios, e com prestadores de serviÃ§os terceirizados que
podem atuar em funÃ§Ãµes de tratamento de dados, em especial no que se refere aos prestadores dos serviÃ§os de
informÃ¡tica.
Foram previstos, ainda, requisitos mÃnimos a serem observados no controle do fluxo de dados pessoais, desde a sua
coleta atÃ© o eventual compartilhamento, com previsÃ£o para que sejam adotadas medidas de seguranÃ§a, tÃ©cnicas
e administrativas, que permitam a proteÃ§Ã£o dos dados contra acessos nÃ£o autorizados, situaÃ§Ãµes acidentais ou
ilÃcitas de destruiÃ§Ã£o, perda, alteraÃ§Ã£o, comunicaÃ§Ã£o ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilÃcito.
A observaÃ§Ã£o desses requisitos de controle, ademais, contribuirÃ¡ para a elaboraÃ§Ã£o de relatÃ³rios de impacto e
para a minoraÃ§Ã£o de eventuais danos decorrentes de acessos ou comunicaÃ§Ãµes nÃ£o autorizadas.
Por seu turno, em razÃ£o dos diferentes rendimentos e estruturas das unidades dos serviÃ§os extrajudiciais, foi prevista
a possibilidade de nomeaÃ§Ã£o de encarregado nÃ£o integrante do quadro de prepostos da serventia, com
remuneraÃ§Ã£o promovida, ou subsidiada, pelas entidades representativas de classe, podendo o encarregado atuar em
mais de uma delegaÃ§Ã£o.
O fornecimento de informaÃ§Ãµes e a expediÃ§Ã£o de certidÃµes foram tratados em conformidade com o fundamento
legal utilizado pelo autor da solicitaÃ§Ã£o, com esclarecimento sobre os efeitos das informaÃ§Ãµes prestadas aos
titulares dos dados com fundamento na Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD.
TambÃ©m foram diferenciados os procedimentos de correÃ§Ã£o dos dados pessoais solicitados por forÃ§a da Lei Geral
de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGDP dos procedimentos de retificaÃ§Ã£o de registros e atos notariais
regulamentados em legislaÃ§Ã£o especÃfica.
Foi prevista, em complementaÃ§Ã£o, a obrigaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais
e de registro comunicarem ao Juiz Corregedor Permanente e Ã Corregedoria Geral da JustiÃ§a os incidentes envolvendo
dados pessoais e as medidas adotadas para a apuraÃ§Ã£o das suas causas, a minoraÃ§Ã£o dos seus efeitos e o
controle de novos acessos.
Cuidou-se, mais, de autorizar o atendimento de requisitos destinados a conferir maior seguranÃ§a para as
informaÃ§Ãµes e certidÃµes solicitadas por meio eletrÃ´nico, das restritas aos conteÃºdos de Ãndices e indicadores
formados com dados pessoais, e das solicitadas em bloco, para reduzir o risco de uso contrÃ¡rio aos objetivos e princÃpios da Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD.
Foram regulamentados aspectos do compartilhamento de dados com as Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos
Compartilhados que, apesar de previsÃµes legais e normativas que possibilitam, em hipÃ³teses especÃficas, o acesso a
dados pessoais mediante compartilhamento, nÃ£o sÃ£o equiparadas a pessoas jurÃdicas de direito pÃºblico para efeito
de sujeiÃ§Ã£o Ã Lei Geral de Dados Pessoais - LGPD.
Contudo, diante dos compartilhamentos previstos em normas especÃficas, como a legislaÃ§Ã£o sobre o SREI e a ONR,
os decretos regulamentadores do SIRC e do SINTER, e as normas da Corregedoria Nacional de JustiÃ§a e da
Corregedoria Geral da JustiÃ§a, foi previsto que as Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos Compartilhados deverÃ£o
comunicar os incidentes de seguranÃ§a com dados pessoais, em 24 horas contados do seu conhecimento, aos
responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes de notas e de registro de que os receberam e Ã Corregedoria Geral da JustiÃ§a, com
esclarecimento quanto aos planos de resposta.
4. Por fim, esclarecemos que as normas relativas Ã Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD serÃ£o objeto de
constante atualizaÃ§Ã£o e aperfeiÃ§oamento, para adequaÃ§Ã£o Ã s novas diretrizes definidas pela Autoridade
Nacional de ProteÃ§Ã£o de Dados - ANPD e Ã s demais interpretaÃ§Ãµes que prevalecerem para a sua aplicaÃ§Ã£o.

Desse modo, e por nÃ£o ser possÃvel estabelecer de forma taxativa as hipÃ³teses em que a Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de
Dados Pessoais - LGPD repercutirÃ¡ na atuaÃ§Ã£o dos senhores notÃ¡rios e registradores, a ediÃ§Ã£o de eventuais
normas direcionadas Ã s diferentes especialidades dos serviÃ§os extrajudiciais serÃ¡ objeto de estudos a serem
oportunamente realizados.
5. Com essas consideraÃ§Ãµes, apresentamos Ã elevada consideraÃ§Ã£o de Vossa ExcelÃªncia a anexa minuta de
Provimento.
Sub censura.
SÃ£o Paulo, 2 de setembro de 2020.
JosÃ© Marcelo Tossi Silva
Juiz Assessor da Corregedoria
Assinado Digitalmente
JosuÃ© Modesto Passos
JuÃzes Assessores da Corregedoria
Assinado Digitalmente
CONCLUSÃƒO
Em 3 de setembro de 2020, conclusos ao ExcelentÃssimo Senhor Desembargador
RICARDO ANAFE, DD. Corregedor Geral da JustiÃ§a do Estado de SÃ£o Paulo.
Vistos.
Aprovo o parecer dos MM. JuÃzes Assessores da Corregedoria, por seus fundamentos que adoto, e edito o anexo
Provimento que deverÃ¡ ser publicado no DJe em trÃªs dias alternados, junto com o parecer e esta decisÃ£o.
ExpeÃ§a-se comunicado no Portal do Extrajudicial.
Oficie-se Ã s entidades representativas de classe dos senhores notÃ¡rios e registradores, com cÃ³pia do provimento e
com agradecimento pelas manifestaÃ§Ãµes apresentadas durante os estudos para a elaboraÃ§Ã£o da norma.
Por fim, oficie-se ao ExcelentÃssimo Desembargador Rubens Rihl Pires Correa, que integra o ComitÃª Gestor de
ProteÃ§Ã£o de Dados - CGPD, com agradecimento pela importante contribuiÃ§Ã£o nos estudos voltados Ã adoÃ§Ã£o de
medidas, pela Corregedoria Geral da JustiÃ§a, para a atuaÃ§Ã£o em conformidade com a Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de
Dados Pessoais - LGPD.
SÃ£o Paulo, 3 de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da JustiÃ§a
Assinado Digitalmente
↑ Voltar ao Ãndice
DICOGE 5.1 - PROVIMENTO CGJ NÂº 23/2020

Art. 1Âº. Acrescentar os itens 127 a 152.1 do CapÃtulo XIII do Tomo II das
Normas de ServiÃ§o da Corregedoria Geral da JustiÃ§a, com a seguinte

redaÃ§Ã£o:
PROVIMENTO CGJ NÂº 23/2020
DispÃµe sobre o tratamento e proteÃ§Ã£o de dados pessoais pelos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os
extrajudiciais de notas e de registro de que trata o art. 236 da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica e acrescenta os itens 127 a
152.1 do CapÃtulo XIII do Tomo II das Normas de ServiÃ§o da Corregedoria Geral da JustiÃ§a.
(OSD 16)
O DESEMBARGADOR RICARDO MAIR ANAFE, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÃ‡A DO ESTADO DE SÃƒO PAULO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÃ‡Ã•ES LEGAIS,
CONSIDERANDO a proteÃ§Ã£o dos dados pessoais promovida pela Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
ProteÃ§Ã£o de Dados Pessoais - LGPD);
CONSIDERANDO que o novo regime de tratamento de dados pessoais se aplica aos serviÃ§os pÃºblicos extrajudiciais de
notas e de registros prestados na forma do art. 236 de ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica;
CONSIDERANDO que os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro, no
desempenho de suas atividades, sÃ£o controladores de dados pessoais;
CONSIDERANDO o compartilhamento de dados pessoais com as Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos Compartilhados,
pelos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro, decorrente de previsÃµes
legais e normativas;
CONSIDERANDO o decidido no Processo CG nÂº 2019/00109323;
RESOLVE:
Art. 1Âº. Acrescentar os itens 127 a 152.1 do CapÃtulo XIII do Tomo II das Normas de ServiÃ§o da Corregedoria Geral da
JustiÃ§a, com a seguinte redaÃ§Ã£o:
"SEÃ‡ÃƒO VIII
DO TRATAMENTO E PROTEÃ‡ÃƒO DOS DADOS PESSOAIS
127. O regime estabelecido pela Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, serÃ¡ observado em todas as operaÃ§Ãµes de
tratamento realizadas pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro a que se refere o art. 236
da ConstituiÃ§Ã£o Federal, independentemente do meio ou do paÃs onde os dados sejam armazenados e tratados,
ressalvado o disposto no art. 4Âº daquele estatuto.
128. No tratamento dos dados pessoais, os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de
registro deverÃ£o observar os objetivos, fundamentos e princÃpios previstos nos arts. 1Âº, 2Âº e 6Âº da Lei n. 13.709,
de 14 de agosto de 2018.
129. Os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares,
interventores ou interinos, sÃ£o controladores e responsÃ¡veis pelas decisÃµes referentes ao tratamento dos dados
pessoais.
130. O tratamento de dados pessoais destinado Ã prÃ¡tica dos atos inerentes ao exercÃcio dos respectivos ofÃcios
serÃ¡ promovido de forma a atender Ã finalidade da prestaÃ§Ã£o do serviÃ§o, na persecuÃ§Ã£o do interesse pÃºblico, e
com os objetivos de executar as competÃªncias legais e desempenhar atribuiÃ§Ãµes legais e normativas dos serviÃ§os
pÃºblico delegados.
130.1 Consideram-se inerentes ao exercÃcio dos ofÃcios os atos praticados nos livros mantidos por forÃ§a de previsÃ£o
nas legislaÃ§Ãµes especÃficas, incluÃdos os atos de inscriÃ§Ã£o, transcriÃ§Ã£o, registro, averbaÃ§Ã£o, anotaÃ§Ã£o,
escrituraÃ§Ã£o de livros de notas, reconhecimento de firmas, autenticaÃ§Ã£o de documentos; as comunicaÃ§Ãµes para
unidades distintas, visando as anotaÃ§Ãµes nos livros e atos nelas mantidos; os atos praticados para a escrituraÃ§Ã£o

de livros previstos em normas administrativas; as informaÃ§Ãµes e certidÃµes; os atos de comunicaÃ§Ã£o e
informaÃ§Ã£o para Ã³rgÃ£os pÃºblicos e para centrais de serviÃ§os eletrÃ´nicos compartilhados que decorrerem de
previsÃ£o legal ou normativa.
131. O tratamento de dados pessoais destinados Ã prÃ¡tica dos atos inerentes ao exercÃcio dos ofÃcios notariais e
registrais, no cumprimento de obrigaÃ§Ã£o legal ou normativa, independe de autorizaÃ§Ã£o especÃfica da pessoa
natural que deles for titular.
131.1 O tratamento de dados pessoais decorrente do exercÃcio do gerenciamento administrativo e financeiro
promovido pelos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes serÃ¡ realizado em conformidade com os objetivos, fundamentos e
princÃpios decorrentes do exercÃcio da delegaÃ§Ã£o mediante outorga a particulares.
132. Para o tratamento dos dados pessoais os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e
de registro, sob sua exclusiva responsabilidade, poderÃ£o nomear operadores integrantes e operadores nÃ£o
integrantes do seu quadro de prepostos, desde que na qualidade de prestadores terceirizados de serviÃ§os tÃ©cnicos.
132.1 Os prepostos e os prestadores terceirizados de serviÃ§os tÃ©cnicos deverÃ£o ser orientados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e manifestar a sua ciÃªncia, por
escrito, mediante clÃ¡usula contratual ou termo autÃ´nomo a ser arquivado em classificador prÃ³prio.
132.2 Os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro orientarÃ£o 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 arquivarÃ£o, em classificador prÃ³prio, as orientaÃ§Ãµes
transmitidas por escrito e a comprovaÃ§Ã£o da ciÃªncia pelos destinatÃ¡rios.
132.3 Compete aos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de nota e de registro verificar o
cumprimento, pelos operadores prepostos ou terceirizados, do tratamento de dados pessoais conforme as instruÃ§Ãµes
que fornecer e as demais normas sobre a matÃ©ria.
132.4 A orientaÃ§Ã£o aos operadores, e qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de coleta, tratamento
e compartilhamento abrangerÃ¡, ao menos:
I - as medidas de seguranÃ§a, tÃ©cnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos nÃ£o
autorizados e de situaÃ§Ãµes acidentais ou ilÃcitas de destruiÃ§Ã£o, perda, alteraÃ§Ã£o, comunicaÃ§Ã£o ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilÃcito;
II - a informaÃ§Ã£o de que a responsabilidade dos operadores prepostos, ou terceirizados, e de qualquer outra pessoa
que intervenha em uma das fases abrangida pelo fluxo dos dados pessoais, subsiste mesmo apÃ³s o tÃ©rmino do
tratamento.
132.5 TambÃ©m serÃ£o arquivados, para efeito de formulaÃ§Ã£o de relatÃ³rios de impacto, os comprovantes da
participaÃ§Ã£o em cursos, conferÃªncias, seminÃ¡rios ou qualquer modo de treinamento proporcionado pelo controlador
aos operadores e encarregado, com indicaÃ§Ã£o do conteÃºdo das orientaÃ§Ãµes transmitidas por esse modo.
133. Cada unidade dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro deverÃ¡ manter um encarregado que atuarÃ¡
como canal de comunicaÃ§Ã£o entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de ProteÃ§Ã£o de
Dados (ANPD).
133.1 Os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro poderÃ£o nomear
encarregado integrante do seu quadro de prepostos, ou prestador terceirizado de serviÃ§os tÃ©cnicos.
133.2 PoderÃ£o ser nomeados como encarregados prestadores de serviÃ§os tÃ©cnicos com remuneraÃ§Ã£o
integralmente paga, ou subsidiada, pelas entidades representativas de classe.
133.3 A nomeaÃ§Ã£o do encarregado serÃ¡ promovida mediante contrato escrito, a ser arquivado em classificador
prÃ³prio, de que participarÃ£o o controlador na qualidade de responsÃ¡vel pela nomeaÃ§Ã£o e o encarregado.
133.4 A nomeaÃ§Ã£o de encarregado nÃ£o afasta o dever de atendimento pelo responsÃ¡vel pela delegaÃ§Ã£o dos
serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro, quando for solicitado pelo titular dos dados pessoais.

133.5 A atividade de orientaÃ§Ã£o dos prepostos e prestadores de serviÃ§os terceirizados sobre as prÃ¡ticas a serem
adotadas em relaÃ§Ã£o Ã proteÃ§Ã£o de dados pessoais, desempenhada pelo encarregado, nÃ£o afasta igual dever
atribuÃdo aos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro.
133.6 Os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro manterÃ£o em suas
unidades:
I - sistema de controle do fluxo abrangendo a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados
pessoais, atÃ© a restriÃ§Ã£o de acesso futuro;
II - polÃtica de privacidade que descreva os direitos dos titulares de dados pessoais, de modo claro e acessÃvel, os
tratamentos realizados e a sua finalidade;
III - canal de atendimento adequado para informaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes e sugestÃµes ligadas ao tratamento de dados
pessoais, com fornecimento de formulÃ¡rios para essa finalidade.
134. A polÃtica de privacidade e o canal de atendimento aos usuÃ¡rios dos serviÃ§os extrajudiciais deverÃ£o ser
divulgados por meio de cartazes afixados nas unidades e avisos nos sÃtios eletrÃ´nicos mantidos pelas delegaÃ§Ãµes
de notas e de registro, de forma clara e que permita a fÃ¡cil visualizaÃ§Ã£o e o acesso intuitivo.
134.1 A critÃ©rio dos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes, a polÃtica de privacidade e a identificaÃ§Ã£o do canal de
atendimento tambÃ©m poderÃ£o ser divulgados nos recibos entregues para as partes solicitantes dos atos notariais e
de registro.
135. O controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais,
conterÃ¡:
I - a identificaÃ§Ã£o das formas de obtenÃ§Ã£o dos dados pessoais, do tratamento interno e do seu compartilhamento
nas hipÃ³teses em que houver determinaÃ§Ã£o legal ou normativa;
II - os registros de tratamentos de dados pessoais contendo, entre outras, informaÃ§Ãµes sobre:
1 - finalidade do tratamento;
2 - base legal ou normativa;
3 - descriÃ§Ã£o dos titulares;
4 - categoria dos dados que poderÃ£o ser pessoais, pessoais sensÃveis ou anonimizados, com alerta especÃfica para os
dados sensÃveis;
5 - categorias dos destinatÃ¡rios;
6 - prazo de conservaÃ§Ã£o;
7- identificaÃ§Ã£o dos sistemas de manutenÃ§Ã£o de bancos de dados e do seu conteÃºdo;
8 - medidas de seguranÃ§a adotadas;
9 - obtenÃ§Ã£o e arquivamento das autorizaÃ§Ãµes emitidas pelos titulares para o tratamento dos dados pessoais, nas
hipÃ³teses em que forem exigÃveis;
10 - polÃtica de seguranÃ§a da informaÃ§Ã£o;
11 - planos de respostas a incidentes de seguranÃ§a com dados pessoais.
136. Os registros serÃ£o elaborados de forma individualizada para cada ato inerente ao exercÃcio do ofÃcio, ou para
cada ato, ou contrato, decorrente do exercÃcio do gerenciamento administrativo e financeiro da unidade que envolva a
coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais.

137. Os sistemas de controle de fluxo abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados
pessoais deverÃ£o proteger contra acessos nÃ£o autorizados e situaÃ§Ãµes acidentais ou ilÃcitas de destruiÃ§Ã£o,
perda, alteraÃ§Ã£o, comunicaÃ§Ã£o ou difusÃ£o, e permitir, quando necessÃ¡rio, a elaboraÃ§Ã£o dos relatÃ³rios de
impacto previstos no inciso XVII do art. 5Âº e nos arts. 32 e 38 da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
138. As entidades representativas de classe poderÃ£o fornecer formulÃ¡rios e programas de informÃ¡tica para o
registro do controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais,
adaptados para cada especialidade dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro.
138.1 Os sistemas de controle de fluxo, abrangendo coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados
pessoais, serÃ£o mantidos de forma exclusiva em cada uma das unidades dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de
registro, sendo vedado o compartilhamento dos dados pessoais sem autorizaÃ§Ã£o especÃfica, legal ou normativa.
138.2 Os sistemas utilizados para o tratamento e armazenamento de dados pessoais deverÃ£o atender aos requisitos
de seguranÃ§a, aos padrÃµes de boas prÃ¡ticas e de governanÃ§a e aos princÃpios gerais previstos na Lei n. 13.709, de
14 de agosto de 2018, e demais normas regulamentares.
139. O plano de resposta a incidentes de seguranÃ§a com dados pessoais deverÃ¡ prever a comunicaÃ§Ã£o ao Juiz
Corregedor Permanente e Ã Corregedoria Geral da JustiÃ§a, no prazo mÃ¡ximo de 24 horas, com esclarecimento da
natureza do incidente e das medidas adotadas para a apuraÃ§Ã£o das suas causas e a mitigaÃ§Ã£o de novos riscos e
dos impactos causados aos titulares dos dados.
139.1 Os incidentes de seguranÃ§a com dados pessoais serÃ£o imediatamente comunicados pelos operadores ao
controlador.
140. A anonimizaÃ§Ã£o de dados pessoais para a transferÃªncia de informaÃ§Ãµes para as Centrais EletrÃ´nicas de
ServiÃ§os Compartilhados, ou outro destinatÃ¡rio, serÃ¡ efetuada em conformidade com os critÃ©rios tÃ©cnicos
previstos no art. 12, e seus parÃ¡grafos, da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
141. Os titulares terÃ£o livre acesso aos dados pessoais, mediante consulta facilitada e gratuita que poderÃ¡ abranger a
exatidÃ£o, clareza, relevÃ¢ncia, atualizaÃ§Ã£o, a forma e duraÃ§Ã£o do tratamento e a integralidade dos dados
pessoais.
142. O livre acesso Ã© restrito ao titular dos dados pessoais e poderÃ¡ ser promovido mediante informaÃ§Ã£o verbal ou
escrita, conforme for solicitado.
142.1 Na informaÃ§Ã£o, que poderÃ¡ ser prestada por meio eletrÃ´nico, seguro e idÃ´neo para esse fim, ou por
documento impresso, deverÃ¡ constar a advertÃªncia de que foi entregue ao titular dos dados pessoais, na forma da Lei
n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e que nÃ£o produz os efeitos de certidÃ£o e, portanto, nÃ£o Ã© dotada de fÃ©
pÃºblica para prevalÃªncia de direito perante terceiros.
143. As certidÃµes e informaÃ§Ãµes sobre o conteÃºdo dos atos notariais e de registro, para efeito de publicidade e de
vigÃªncia, serÃ£o fornecidas mediante remuneraÃ§Ã£o por emolumentos, ressalvadas as hipÃ³teses de gratuidade
previstas em lei especÃfica.
144. Para a expediÃ§Ã£o de certidÃ£o ou informaÃ§Ã£o restrita ao que constar nos indicadores e Ãndices pessoais
poderÃ¡ ser exigido o fornecimento, por escrito, da identificaÃ§Ã£o do solicitante e da finalidade da solicitaÃ§Ã£o.
144.1 Igual cautela poderÃ¡ ser tomada quando forem solicitadas certidÃµes ou informaÃ§Ãµes em bloco, ou agrupadas,
ou segundo critÃ©rios nÃ£o usuais de pesquisa, ainda que relativas a registros e atos notariais envolvendo titulares
distintos de dados pessoais.
144.2 SerÃ£o negadas, por meio de nota fundamentada, as solicitaÃ§Ãµes de certidÃµes e informaÃ§Ãµes formuladas
em bloco, relativas a registros e atos notariais relativos ao mesmo titular de dados pessoais ou a titulares distintos,
quando as circunstÃ¢ncias da solicitaÃ§Ã£o indicarem a finalidade de tratamento de dados pessoais, pelo solicitante ou
outrem, de forma contrÃ¡ria aos objetivos, fundamentos e princÃpios da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
144.3 Os itens 144 a 144.2 deste Provimento incidem na expediÃ§Ã£o de certidÃµes e no fornecimento de
informaÃ§Ãµes em que a anonimizaÃ§Ã£o dos dados pessoais for reversÃvel, observados os critÃ©rios tÃ©cnicos
previstos no art. 12, e seus parÃ¡grafos, da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.

144.4 As certidÃµes, informaÃ§Ãµes e interoperabilidade de dados pessoais com o Poder PÃºblico, nas hipÃ³teses
previstas na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e na legislaÃ§Ã£o e normas especÃficas, nÃ£o se sujeitam ao
disposto nos itens 144 a 144.3 deste Provimento.
145. SerÃ¡ exigida a identificaÃ§Ã£o do solicitante para as informaÃ§Ãµes, por via eletrÃ´nica, que abranjam dados
pessoais, salvo se a solicitaÃ§Ã£o for realizada por responsÃ¡vel pela unidade, ou seu preposto, na prestaÃ§Ã£o do
serviÃ§o pÃºblico delegado.
146. A retificaÃ§Ã£o de dado pessoal constante em registro e em ato notarial deverÃ¡ observar o procedimento,
extrajudicial ou judicial, previsto na legislaÃ§Ã£o ou em norma especÃfica.
147. Os responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes dos serviÃ§os extrajudiciais de notas e de registro nÃ£o se equiparam a
fornecedores de serviÃ§os ou produtos para efeito de portabilidade de dados pessoais, mediante solicitaÃ§Ã£o por seus
titulares, prevista no inciso V do art. 18 da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
148. A inutilizaÃ§Ã£o e eliminaÃ§Ã£o de documentos em conformidade com a Tabela de Temporalidade de Documentos
prevista no Provimento nÂº 50/2015, da Corregedoria Geral da JustiÃ§a, serÃ¡ promovida de forma a impedir a
identificaÃ§Ã£o dos dados pessoais neles contidos.
148.1 A inutilizaÃ§Ã£o e eliminaÃ§Ã£o de documentos nÃ£o afasta os deveres previstos na Lei n. 13.709, de 14 de
agosto de 2018, em relaÃ§Ã£o aos dados pessoais que remanescerem em Ãndices, classificadores, indicadores, banco
de dados, arquivos de seguranÃ§a ou qualquer outro modo de conservaÃ§Ã£o adotado na unidade dos serviÃ§os
extrajudiciais de notas e de registro.
149. Ã‰ vedado aos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes de notas e de registro, aos seus prepostos e prestadores de
serviÃ§o terceirizados, ou qualquer outra pessoa que deles tenha conhecimento em razÃ£o do serviÃ§o, transferir ou
compartilhar com entidades privadas dados a que tenham acesso, salvo mediante autorizaÃ§Ã£o legal ou normativa.
149.1 As transferÃªncias, ou compartilhamentos, de dados pessoais para as Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos
Compartilhados, incluÃdos os relativos aos sistemas de registro eletrÃ´nico sob a sua responsabilidade, serÃ£o
promovidas conforme os limites fixados na legislaÃ§Ã£o e normas especÃficas.
150. Para o recebimento de informaÃ§Ãµes que contenham dados pessoais, previstas nas Normas de ServiÃ§o da
Corregedoria Geral da JustiÃ§a, as Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos Compartilhados deverÃ£o declarar que cumprem,
de forma integral, os requisitos, objetivos, fundamentos e princÃpios previstos nos arts. 1Âº, 2Âº e 6Âº da Lei n. 13.709,
de 14 de agosto de 2018.
150.1 A declaraÃ§Ã£o poderÃ¡ ser encaminhada aos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes de notas e de registro por meio
escrito, eletrÃ´nico, ou outro que permita a confirmaÃ§Ã£o do envio.
150.2 Iguais declaraÃ§Ãµes deverÃ£o ser encaminhadas pelas Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos Compartilhados para
a Corregedoria Geral da JustiÃ§a.
151. As Centrais de ServiÃ§os EletrÃ´nicos Compartilhados deverÃ£o comunicar os incidentes de seguranÃ§a com dados
pessoais, em 24 horas contados do seu conhecimento, aos responsÃ¡veis pelas delegaÃ§Ãµes de notas e de registro de
que os receberam e Ã Corregedoria Geral da JustiÃ§a, com esclarecimento sobre os planos de resposta.
151.1 O plano de resposta conterÃ¡, no mÃnimo, a indicaÃ§Ã£o da natureza do incidente, das suas causas, das
providÃªncias adotadas para a mitigaÃ§Ã£o de novos riscos, dos impactos causados e das medidas adotadas para a
reduÃ§Ã£o de possÃveis danos aos titulares dos dados pessoais".
Art. 2Âº - Este Provimento entrarÃ¡ em vigor em conjunto com a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, ficando
revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.
SÃ£o Paulo, 3 de setembro de 2020.
RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor Geral da JustiÃ§a
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TJSP - SUSPENSÃƒO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de JustiÃ§a, em
11/09/2020, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais, autorizou o que segue:
SUSPENSÃƒO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS
O ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de JustiÃ§a, em 11/09/2020, no uso de suas
atribuiÃ§Ãµes legais, autorizou o que segue:
GUARULHOS - SETOR DAS EXECUÃ‡Ã•ES FISCAIS - suspensÃ£o do atendimento ao pÃºblico externo e dos prazos
processuais no perÃodo de 14/09 a 14/10/2020, sem prejuÃzo da apreciaÃ§Ã£o das medidas urgentes.Â
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2Âª VARA DE REGISTROS PÃšBLICOS DE SP - Processo 1079669-81.2020.8.26.0100

Pedido de ProvidÃªncias - CitaÃ§Ã£o
Processo 1079669-81.2020.8.26.0100
Pedido de ProvidÃªncias - CitaÃ§Ã£o - L.G.B. - Vistos, 1. A matÃ©ria aqui ventilada serÃ¡ objeto de apreciaÃ§Ã£o no
limitado campo de atribuiÃ§Ã£o desta Corregedoria Permanente, que desempenha, dentre outras atividades, a
verificaÃ§Ã£o do cumprimento dos deveres e obrigaÃ§Ãµes dos titulares de delegaÃ§Ãµes afeta Ã Corregedoria
Permanente desta 2Âª Vara de Registros PÃºblicos da Capital, no caso em comento do Titular do 19Âº Tabelionato de
Notas da Capital, o qual responde, inclusive, dentro de suas funÃ§Ãµes, pelos prepostos C.C.M da F. e D. de S.C. 2.
Logo, refoge do Ã¢mbito de atribuiÃ§Ãµes administrativas do exercÃcio desta Corregedoria Permanente da Comarca da
Capital a anÃ¡lise do pedido de nulidade do ato notarial em comento, incumbindo ao interessado dirimir a questÃ£o
perante o JuÃzo Jurisdicional competente. 3. Impende destacar, ainda, que neste JuÃzo administrativo inexiste
condenaÃ§Ã£o ao Ã´nus de sucumbÃªncia, tampouco imposiÃ§Ã£o de multa diÃ¡ria e audiÃªncias na modalidade
conciliaÃ§Ã£o, tÃpicas da via jurisdicional. 4. Consigno que os feitos que tramitam nesta Corregedoria Permanente sÃ£o
imbuÃdos de sigilo, sendo desnecessÃ¡ria a decretaÃ§Ã£o do mesmo. 5. Assim, ante o exposto, delimitado o alcance do
procedimento, providencie o Sr. Representante, no prazo de 05 (cinco) dias, o aditamento da exordial para: i. constar a
aÃ§Ã£o como sendo Pedido de ProvidÃªncias em face do Sr. Titular do 19Âº Tabelionato de Notas da Capital; ii.
exclusÃ£o do polo passivo de C.C.M. da F. e D. de S.C., bem como de M.C.C., os quais, se o caso, poderÃ£o ser
convocados para eventual audiÃªncia de oitiva acaso necessÃ¡ria; iii. constar do pedido tÃ£o somente a apuraÃ§Ã£o, no
Ã¢mbito administrativo, de eventual irregularidade quando da lavratura do Ato Notarial pelo Tabelionato em comento.
6. Com o cumprimento do item supra, neste Ã¢mbito administrativo, determino o bloqueio da Ata Notarial, vedada a
expediÃ§Ã£o de certidÃµes e/ou traslados, devendo os autos serem encaminhados ao Sr. TabeliÃ£o para a anotaÃ§Ã£o
pertinente, bem como para manifestaÃ§Ã£o acerca dos fatos narrados. 7. Com a manifestaÃ§Ã£o do Sr. DelegatÃ¡rio,
intime-se o Sr. Representante para manifestaÃ§Ã£o no prazo de 05 (cinco) dias. 8. ApÃ³s, ao MP inclusive para
manifestaÃ§Ã£o quanto ao requerimento de apresentaÃ§Ã£o das gravaÃ§Ãµes. Int. - ADV: FERNANDO ZORATTI DE
ABREU (OAB 183381/SP)Â
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