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Instituições que fazem parte da nossa história

O que é a LGPD?
A LGPD é uma lei que busca uniformizar o tratamento de Dados Pessoais, em
suportes físicos e digitais, realizado por Pessoa Natural ou Jurídica de direito
público ou privado, independentemente da localização do Titular dos Dados
Pessoais, desde que alguma parte do processo de Tratamento dos Dados Pessoais
seja realizada em território brasileiro.
O objetivo da LGPD é de proteção aos direitos fundamentais de liberdade, de
privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da Pessoa Natural.

Plano de ação para adequação à LGPD
MAPEAMENTO DE DADOS
Um dos principais objetivos do mapeamento de dados é diagnosticar a forma como o
cartório lida com a privacidade e a segurança da informação de seus clientes, colaboradores
e parceiros, cumprindo, desta forma, a exigência constante no art. 37 da LGPD onde
estipula que o controlador e o operador devem manter registro das operações de
tratamento de dados pessoais que realizarem.
O mapeamento de dados deve refletir o caminho percorrido pelo dado pessoal dentro da
empresa, incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transita. Ou seja, qual
a origem, a base legal que respalda o tratamento deste dado pessoal, o nível de segurança
da base de dados a qual o dado pertence, entre outras informações necessárias para a
análise de vulnerabilidades técnicas e jurídicas.

Exemplos de formulários desenvolvidos com a expertise da P&B em RCPN e Cartório de
Notas em mais de 50 projetos de adequação de RCPN e Notas.

MAPEAMENTO DE DADOS
Passo 1: Um mapeamento de dados deve ser elaborado em conjunto pelos múltiplos setores das
empresas com auxílio técnico e jurídico para análises das possíveis vulnerabilidades encontradas.
Sendo assim, a P&B desenvolveu formulários automatizados para mapeamento das atividades
desempenhadas no cartório.

MAPEAMENTO DE DADOS

Passo 2: Preenchimento do formulário.

• Nome do responsável pelo preenchimento – Nome de quem está preenchendo o formulário;
• Nome do setor - Nome do Departamento que realiza essa atividade;
• Atividade de tratamento - Descrever uma atividade que envolva dados pessoais (nome, RG, CPF, profissão, telefone, e-mail,
endereço etc;
• Dados pessoais utilizados - dados pessoais tratados na atividade de tratamento, mesmo aqueles não arquivados e utilizados
somente para consulta;
• Menores de idade - É possível haver dados pessoais de menores de idade na atividade mencionada?;
• Sistemas utilizados - Quando é recebida a documentação para desempenhar a atividade mencionada, por quais ferramentas e
sistemas esses dados passam? Onde esses dados são guardados e como eles circulam? (Exemplo: Uso de drive compartilhado,
intranet específica do cartório, e-mail para encaminhar os dados entre os colaboradores do cartório, uso de software ou
plataforma específica);

MAPEAMENTO DE DADOS

Passo 2: Preenchimento do formulário.

• Controles de Segurança - Somente um colaborador ou um setor tem acesso àqueles dados? Ou todos os colaboradores do
cartório têm acesso? Que restrições impedem outros de acessar a essa informação? Exemplo: Documento físico (carimbo, selo de
autenticidade, etc.), documento digital (Selo digital do TJ), ARGON (Login e Senha / autorização do Oficial com log de acesso),
SIRC (Login e Senha / Chave de Segurança), CRC (Certificado Digital), Servidor interno (computador específico para acesso ou login
e senha para acesso), pasta com acesso restrito (por login e senha em computador permitido), etc.
• Local de armazenamento digital - Onde ficam armazenados os dados pessoais de forma digital (sejam os que forem recebidos de
forma digital ou os que foram digitalizados pelo cartório)
• Local de armazenamento físico - A documentação física (papel) é guardada pelo cartório? A documentação digital é impressa e
guardada?
• Quais são as fontes de onde se obtém os dados pessoais - A documentação é sempre recebida presencialmente no balcão ou
pode ser enviada ao cartório? Podendo ser enviada, como é encaminhada ao cartório? Por e-mail? Por algum software
específico? Que plataformas encaminham esses dados ao cartório?

MAPEAMENTO DE DADOS

Passo 2: Preenchimento do formulário.

• Os dados pessoais tratados são transferidos internamente? - Por algum motivo, algum outro setor do cartório recebe ou precisa
receber esses dados? (Exemplo: é encaminhada para o Setor de Firma ou para o Setor de Procurações)
• Os dados pessoais tratados são transferidos para terceiros ou prestadores de serviço? - Há transferência de dados pessoais para
fora do cartório? Há algum prestador de serviço externo que precise receber estes dados? Há algum órgão público ou
regulamentador que deve receber essas informações? (Exemplo: Contabilidade externa, RH, CRC, SIRC, etc.)
• Os dados pessoais tratados podem ser transferidos internacionalmente - Há alguma hipótese em que os dados pessoais tratados
devam ser enviados para fora do Brasil?
• O tratamento de dados pessoais é realizado por alguma obrigação legal? – Existe uma lei obrigando a coleta daqueles dados
para realizar a atividade de tratamento?

MAPEAMENTO DE DADOS

MAPEAMENTO DE DADOS

Passo 3: Identificando Gaps

Com as informações coletadas no processo do mapeamento de dados, é possível termos a dimensão de todos os dados que o
cartório trata, gerando um fluxograma dos dados que será utilizado para a elaboração de documentos.
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MAPEAMENTO DE DADOS
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Passo 4: Plano de Ação

MAPEAMENTO DE DADOS

Mapear todas as ações que deverão ser realizadas para mitigar riscos aos usuários, clientes, pessoal, organização e partes
interessadas do cartório, a partir dos riscos identificados no passo anterior, bem como nomear o responsável pela execução e o
prazo para entrega.

Cronograma
Etapas
Etapas 01 e 02- Mapeamento do fluxo de dados pessoais e
Avaliação de riscos sobre Tratamento de Dados
Etapas 01 e 02 - Elaboração de Política Geral de Privacidade,
visando a orientação dos Oficiais de Registro Civil das
Pessoas Naturais, bem como de material a ser
disponibilizado, pelas serventias, ao público externo, por
meio de sítio eletrônico, e material gráfico a ser afixado em
sua sede
Etapa 03 - Monitoramento da Governança de tratamento
de dados = DPO as a Service
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