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SERVIÇOS ITWARE PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

Em atenção aos prazos e características trazidos pelo Provimento nº 24/2021 e a sua Circular 
nº 104, ambas do dia 05 de maio de 2021, a qual ratificou tais especificidades, tem-se as 
seguintes soluções disponibilizadas pela ITware, que sejam: 
 
OPÇÃO DE SERVIÇO 1 - IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DO PROVIMENTO 
Tipo: Pagamento único, parcelado em até 3 (três) vezes. 
Valores: Cartórios classe 1 = R$ 2.900,00 (até 2 meses para execução dos serviços) 
 Cartórios classe 2 = R$ 5.900,00 (até 3 meses para execução dos serviços) 
 Cartórios classe 3 = Conforme tabela do anexo I  

Obs1.: A classe do cartório é considerada de acordo com o provimento 74/2018-CNJ 

 
Nesta opção de serviço a responsabilidade de indicação do encarregado de dados (DPO) é da 
serventia. 
 

OPÇÃO DE SERVIÇO 2 – ADEQUAÇÃO À LGPD COMO SERVIÇO (serviço continuado) 
Tipo: Pagamento mensal, com contrato mínimo de 12 (doze) meses. 
Valores: Cartórios classe 1 = R$ 550,00 
 Cartórios classe 2 = R$ 1.100,00 
 Cartórios classe 3 = Conforme tabela do anexo I  

Obs1.: A classe do cartório é considerada de acordo com o provimento 74/2018-CNJ 

 
Nesta opção de serviço a Itware disponibiliza/indica o encarregado de dados (DPO) para 
representar a serventia para atendimento de demandas de titulares, ANPD, Ministério 
Público, Procon e outros órgãos que possam acionar o cliente para solicitar informações, 
relacionadas à LGPD. 
 

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

OPÇÃO DE SERVIÇO 1 - IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DO PROVIMENTO 
 
O que está incluído: 
Fase 1 do projeto: 
 

a. Mapeamento de todas as atividades relacionadas à coleta, ao tratamento, 

compartilhamento e descarte de dados pessoais realizadas pela serventia (Data Mapping); 
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b. Avaliação de vulnerabilidades (Gap Assessment) para análise das atividades que 

envolvam a coleta, tratamento, possível compartilhamento e descarte dos dados pessoais; 

 
c. Documento com as boas práticas para armazenamento de prontuário de finalidade 

de solicitações, contendo indicadores e índices necessários para uma boa governança dos 

dados coletados e tratados. 

 
Prazos de execução das atividades: Cartórios classe 1 = 10 dias 
     Cartórios classe 2 = 15 dias 
     Cartórios classe 3 = 20 dias 
 
Obs.: Não está incluído no escopo dos serviços a disponibilidade do Encarregado de Dados 
(DPO), item I do art. 3º do PROVIMENTO N. 24 DE 05 DE MAIO DE 2021. Nesse caso ele deverá 
ser do quadro funcional e exercer as seguintes funções, na forma dos §§ 1ºe 2º do art. 490-
D do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/SC: 

Art. 490-D. Os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais deverão 
designar, dentre os escreventes, aquele que exercerá a função de 
Encarregado. 
§ 1º. Os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais poderão 
terceirizar o exercício da função de Encarregado mediante a 
contratação de prestador de serviços técnicos. 
§ 2º. Na hipótese do § 1º, o mesmo profissional poderá ser 
contratado como Encarregado de mais de uma serventia. 

 
Fase 2 do projeto: 

d. Criação de políticas de segurança da informação (política de cookies, privacidade, 

salvaguarda de dados, plano de resposta a incidentes) que descrevam os direitos dos 

titulares de dados pessoais, de modo claro e acessível, os tratamentos realizados e a sua 

finalidade e contenham previsões de adoção de mecanismos de segurança; 

 
e. Revisão de modelos existentes de minutas de contratos e convênios, internos e 

externos, que autorizem o compartilhamento de dados pessoais, bem como elaboração de 

orientações para contratações futuras, que estejam em conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados; 
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f. Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), com a orientação de 

comunicação ao Juiz Corregedor Permanente e às Corregedorias de Justiça, no prazo máximo 

de 48 horas, com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas para a 

apuração das suas causas e a mitigação de novos riscos; e 

 
g. Capacitação dos prepostos a respeito dos procedimentos de tratamento de dados 

através de realização de workshops e divulgação de material; 

 
h. Primeiro relatório das ações desenvolvidas para adequação do Cartório à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), abordando todos os processos e recursos utilizados até 

o presente momento. 

 
Prazos de execução das atividades: Cartórios classe 1 = 20 dias 
     Cartórios classe 2 = 30 dias 
     Cartórios classe 3 = 40 dias 
 

Fase 3 do projeto (até 180 dias de acordo com o provimento, ou seja, 05/11/2021): 

i. Modelo de documento para divulgação com informações sobre os registros de 

tratamento de dados pessoais realizados na serventia, para ser utilizado de forma individual, 

para processos que envolvam desde sua coleta, passado pelo tratamento, armazenamento 

e o compartilhamento dos dados pessoais, contendo: 

1. A forma de obtenção dos dados pessoais, do tratamento interno e do seu 

compartilhamento, nas hipóteses de determinação legal ou normativa; 

2. Os registros de tratamentos de dados pessoais contendo informações sobre: 

3. A finalidade do tratamento; 

4. A base legal ou normativa; 

5. A descrição dos titulares; 

6. A categoria dos dados que poderão ser pessoais, pessoais sensíveis ou 

anonimizados; 

7. A categorias dos destinatários; 

8. O prazo de conservação; 
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9. Informações para eventuais transferências internacionais; 

10. A identificação dos sistemas de manutenção de banco de dados e do seu 

conteúdo; 

11. A política de segurança adotada; 

12. A obtenção e arquivamento das autorizações emitidas pelos titulares para o 

tratamento dos dados pessoais, quando exigíveis; 

13. Os planos de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais. 

 
j. Documento com informações sobre manuais e cursos realizados para qualificação de 

prepostos, que contenha informações sobre a orientação dos prepostos e prestadores de 

serviços terceirizados sobre as práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados 

pessoais, desempenhada pelo encarregado, sem a exclusão de igual dever atribuído aos 

responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais; 

 
k. Relatório do nível de segurança dos sistemas de controle de fluxo de dados pessoais 

adotados pela serventia que observem os sistemas de controle de fluxo abrangendo coleta, 

tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais deverão proteger 

contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou difusão, e permitir, quando necessário, a  elaboração do RIPD e 

que promovam a informação de vedação do compartilhamento dos dados pessoais sem 

autorização específica, legal ou normativa; e 

 
l. Segundo relatório das ações desenvolvidas para adequação do Cartório à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que englobe todas as medidas tomadas no que tange ao 

tema. 

 
Prazos de execução das atividades: Cartórios classe 1 = 30 dias 
     Cartórios classe 2 = 45 dias 
     Cartórios classe 3 = 60 dias 
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SERVIÇO 2 – ADEQUAÇÃO À LGPD COMO SERVIÇO (serviço continuado)  
 
Tipo: Pagamento mensal, com contrato mínimo de 12 (doze) meses. 
Valores: Cartórios classe 1 = R$ 550,00 
 Cartórios classe 2 = R$ 1.100,00 
 Cartórios classe 3 = Conforme tabela do anexo I 
 
O que está incluído: 

 

a. Todas as atividades do SERVIÇO 1 - IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DO PROVIMENTO, 

incluindo: 

 
b. Indicação de encarregado de dados (DPO) da ITware, com certificado internacional 

de Data Protection Officer; 

 
c. Equipe de proteção de dados e privacidade composta por, no mínimo: 

• 1 consultor de tecnologia e processos com especialização em governança e 

certificação internacional em privacidade; 

• 1 consultor com especialização em segurança da informação; 

• 1 advogado com especialização em direto digital e certificação internacional em 

privacidade; 

 

d. Auditorias semestrais de proteção de dados pessoais com emissão de relatórios e 

indicação de melhorias; 

 

e. Portal online para governança de dados pessoais com o uso da solução especializada 

Visum DPO Center (o cartório terá um usuário para acessar o portal); 

 
f. Central de Serviços online para gestão de atendimento ao direito dos titulares (o 

cartório terá um usuário para acompanhar as requisições). 
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No vídeo indicado no link abaixo, de apenas 15min, é possível entender como ocorrerá a 
adequação/prestação dos serviços, incluindo o software a utilizado e disponibilizado ao 
cliente, para consulta do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=788LZ11Vcuk&t=11s 
 
Quantidade de cartórios X descontos que podem ser aplicados para realização dos serviços 
para grupos de cartórios para o serviço 2 (serviço continuado): 
Para realização das atividades em 3 serventias: 10% de desconto no valor mensal 
Para realização das atividades em 4 a 6 serventias: 20% de desconto no valor mensal 
Para realização das atividades em 7 a 10 serventias: 30% de desconto no valor mensal 
Para realização das atividades em 11 ou mais serventias: 40% de desconto no valor mensal 
 

Esses descontos são válidos para contrato único com grupos de cartórios ou contratos 

individuais, para início das atividades na mesma data, formando os grupos de interessados. 

 

Brasília-DF, 30 de julho de 2021.  

 
 
 

 
Fabrício Carpanez 

Diretor Comercial 

fabricio@itware.com.br 

(61) 9 8425-2545 
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Anexo I 
 
Tabela de custos dos serviços para cartórios classe 3 considerando a quantidade de 
colaboradores 
 

Cartórios 
Classe 3 

 
QTD de 

colaboradores 

Serviço Mensal 
Serviço único (sem DPO e 

atendimento mensal) 

DPOaaS (custo 
mensal) 

Custo mensal 
c/ 40% de 

desconto p/ 
grupos de  

Projeto único c/ 
pgto em 3x 

Custo mensal 
c/ 40% de 

desconto p/ 
grupos de 

De 5 a 10 1.450,00 870,00 8.700,00 5.220,00 

De 11 a 15 1.650,00 990,00 9.900,00 5.940,00 

De 16 a 20 1.980,00 1.188,00 11.880,00 7.128,00 

De 21 a 25 2.300,00 1.380,00 13.800,00 8.280,00 

De 26 a 30 2.600,00 1.560,00 15.600,00 9.360,00 

De 31 a 35 2.900,00 1.740,00 17.400,00 10.440,00 

De 36 a 40 3.200,00 1.920,00 19.200,00 11.520,00 

De 41 a 50 3.500,00 2.100,00 21.000,00 12.600,00 

Demais valores, sob consulta 

 


