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PRÊMIO QUALIDADE TOTAL ANOREG 2022
RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA
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Nº

REQUISITO

A

ESTRATÉGIA

1

A missão, visão e valores foram definidos, documentados e são de conhecimento
de todos os colaboradores e
são divulgados para os usuários?

RESULTADO

Nº de Trabalhadores do cartório

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

7,75

1

Verificar a existência de uma missão, visão e valores definidos e documentados. Procurar evidências do modo como foi divulgada. Em entrevista com os colaboradores avaliar se tomaram conhecimento ao nível relevante. Para pontuar como (C), a estratégia deverá ser documentada e divulgada, deverá ser comunicada quando da integração de novos colaboradores
e em sessões de educação continuada/reciclagem. Deve haver evidências de divulgação
para o público usuário.

1

Avaliar a existência de uma orientação estratégica claramente definida, documentada e comunicada internamente aos níveis relevantes (PC). Se suportada por um planejamento estratégico e estabelecido, e atendendo ao menos quatro dos pontos a seguir (C): a) Pontos fortes
e fracos, oportunidades e ameaças (SWOT/FOFA); b) Ponto de vista das partes interessadas;
c) Leis e normas regulamentares aplicáveis; d) Tecnologia relevante; e) Questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável; f) Indicadores prévios de desempenho; g) Capacidade/ competência da equipe (competências definidas); e h) Capacidade do serviço atender
ao próprio planejamento (monitoramento).

2

Verificar a definição das entradas e saidas de cada processo. Verificar a interação dos processos como na ISO 9001. Se identificou somente os macro-processos (sem interações) PC.
Por exemplo.: para um tabelionato os macro processos são: escrituras, procurações, protestos,
etc. Conforme - quando tudo completo; Parcialmente Conforme - quando tem partes.

2

A serventia possui planejamento estratégico embasado
por indicadores de desempenho?

3

A serventia identificou os processos dos principais serviços
prestados e suas interações?
Definiu as entradas e saídas
dos processos principais?

4

Os objetivos estão estabelecidos, documentados e coerentes com a intenção estratégica? São embasados por
indicadores que permitem o
monitoramento?

2

Objetivos estabelecidos, documentados e coerentes com intenção estratégica (PC). Se utilizam outras metodologias (Ex: 5S) - sem suporte de indicadores (PC). Se suportados por indicadores válidos que permitem o seu acompanhamento (C). Verificar indicadores e forma de
monitoramento. Não importa a quantidade mas a adequabilidade e seu controle. Verificar se
há análise de tendência dos indicadores. Deve existir no mínimo 1 indicador para cada Processo identificado. Só será válido documento com até 12 meses de emissão

5

Para os objetivos definidos
estão planejadas ações, alocados recursos, definidos
prazos e atribuídas responsabilidades?

1

Se completo (Ex: 5W1H / 5W2H) - todos os itens (ações, recursos, prazos e responsabilidades)
- C. Se incompleto - um ou mais itens faltantes (PC).

6

A revisão do planejamento é
realizada com periodicidade
definida, que não exceda a
12 meses, com participação
do(s) colaborador(es)?

0,75

Evidência de acompanhamento periódico do planejamento (atas de reunião, registros de
análises …). Se a revisão ainda não foi realizada (implantação recente) - PC. Se a(s) revisão(ões) realizadas/planejadas excedem 12 meses (PC). Se realizadas/planejadas a cada 12
meses ou menos (C). Se o registro das revisões não está completo e sem a participação de
representantes ou dos colaboradores (PC). Obs.: Serventias com interino - não tem total autonomia para executar o orçamento, pois demanda autorização do tribunal de justiça para
despesas, mas mesmo assim o planejamento estratégico tem forte impacto.

Nº

REQUISITO

B

GESTÃO OPERACIONAL

7

As instruções de trabalho e/
ou procedimentos especificam todas as atividades dos
processos da serventia e estão disponíveis para todos os
colaboradores?

8

O cartório definiu procedimentos para seus colaboradores quanto ao atendimento
aos usuários (inclusive atendimento de chamadas telefônicas, eletrônicas e/ou serviços online)? Há evidências
de que os colaboradores os
conhecem?

9

É realizado monitoramento
da espera do atendimento na
serventia? Os indicadores são
utilizados para controle efetivo e tomada de ações?

10

O website informa sobre todos os serviços, os documentos necessários e valores
envolvidos? Existe canal de
comunicação?

11

O tempo de realização do
serviço é monitorado desde
a solicitação até à entrega?
Os prazos para realização dos
serviços são cumpridos?

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

28

1,5

1,5

As instruções de trabalho e/ou procedimentos especificam em pormenores todos procedimentos da serventia e incluem: atividade, recursos, documentos e segurança. Estão disponíveis para todos colaboradores? Há evidências da orientaçao/ treinamento do colaborador
quanto aos procedimentos? (C). Verificar em entrevistas. Quando não está disponível aos trabalhadores deve ser (PC).

Estas regras devem ser conhecidas e usadas por todos os colaboradores. Os procedimentos estão
documentados e há evidência do seu cumprimento: (C) Os procedimentos estão documentados
e não há evidências do seu cumprimento: (PC) Não existem procedimentos documentados: (NC).

1,5

"Se possuem serviços de senhas/pré atendimento/triagem e guichês para cada tipo
de serviço (nem todas as especialidades de cartórios podem ter senhas individualizadas por setor, pois os serviços que obrigatoriamente são prestados pela ordem de protocolo, os atendimentos devem ser prestados pela ordem de chegada, que é o caso de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas - a
ordem do protocolo define o direito de preferência para o usuário), com horário de entrada, início do atendimento e saída (com menos de 15 minutos para início do atendimento)
- se controlam e apresentam indicadores - C. Na ausência de controle de tempo em uma
das etapas do atendimento e/ou falta de indicadores (PC). Sem controle de tempo (NC).
Para cartórios pequenos e com pouco movimentação (cidades com menos de 30.000 habitantes) devemos verificar o atendimento e validar tempo de espera em entrevistas com clientes. Lembrete: algumas cidades brasileiras, possuem leis orgânicas municipais que obrigam
aferição de tempo - não considerar. para a check list do PQTA o tempo é o que foi definido pela
ANOREG, que considera o tempo acima o desejável."

1,5

Existe website com TODA a informação necessária (descrição dos processos, valores, prazos) e
canal de comunicação (fale conosco, chat, e mail, telefone etc...): (C); Existe website mas não
disponibiliza toda a informação necessária ou não possui canal de comunicação: (PC); Não
possuem website (NC); Obs.: existe nas centrais estaduais um canal com uma pessoa dedicada a dar respostas e enviar documentos de forma instantânea. É desejável que as serventias
possuam um link para direcionamento a este canal em seu website. Atençao: Serventias com
até 5 colaboradores que náo tem website: (PC).

2

1. Monitoram prazos dos serviços e os prazos para realização dos serviços são cumpridos?- 2.
Oferecem consulta on line (principalmente para certidões) para o status da solicitação - 3.
Sistematizam resultados. Se atendem apenas um dos itens (PC). Se atendem dois ou três destes itens (C).

Nº

REQUISITO

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

12

Existe canal de comunicação
(formal e informal) entre o titular/substituto e os colaboradores?

1,5

1. Existe abertura (formal e informal) de comunicação do titular/substitutos com os colaboradores - buscar evidências em entrevistas e registros. 2. A serventia disponibiliza caixa de
sugestão para os colaboradores. 3. Possuem intranet e/ou quadro de avisos para colaboradores. Se atende todos os 3 pontos citados (C). Se um ou mais pontos não são atendidos (PC).
Se o titular e/ou substitutos possuem canal de comunicação com colaboradores obstruído ou
insatisfatório (NC).

13

O organograma funcional da
serventia está associado aos
cargos e salários?

0,5

Não possuem organograma (NC). Possuem organograma e não associam cargos e salários
(PC). Organograma completo e associam cargos e salários (C).

14

O cartório utiliza mecanismos
de avaliação da satisfação
de seus usuários? Os resultados são sistematizados?

2

1. O cartório possui um mecanismo de avaliaçao da satisfaçao do usuário sendo sistematizado. Se atende a todos os itens (C ). Se não é sistematizado (PC). Sem qualquer mecanismo de
avaliação (NC).

15

As reclamações dos usuários
são gerenciadas de forma
efetiva e em curto espaço de
tempo?

3

O prazo para retorno de reclamações/sugestões na caixa de usuários e/ou email/chat excede
5 dias úteis (PC). Se excede a 7 dias úteis (NC). Se é feito antes de 5 dias úteis (C).

16

O cartório monitora o desempenho de seus serviços?
Os indicadores foram considerados no planejamento estratégico?

2

Se possui relatório de tempos de atendimento na serventia (e monitora), se monitora o tempo
de entrega dos atendimentos e se disponibiliza no website o acompanhamento do processo
(quando aplicável) - C. Na ausência de um dos itens (aplicáveis) anteriores (PC). Se não monitora o tempo na serventia (exceto para emolumentos rápidos e reconhecimento de firma) e
não acompanha prazo ou monitoramento/rastreabilidade do processo (status) - NC

17

É garantido que os preços
praticados nos serviços correspondem aos preços definidos legalmente?

2

Verificar se há tabela de emolumentos afixada nas serventias. Se não possui na serventia (NC).
Anexar evidências (recibos x tabela de emolumentos).

18

Os recibos e/ou notas fiscais
de emolumentos são emitidos para todos os serviços
prestados, com descrição individualizada ou agrupada?

2

Os recibos são emitidos com detalhamento das custas para todos os clientes (C). Não oferece
detalhamento das custas (PC). Não fornecem recibo (NC).

19

Os repasses de valores ao
Estado e/ou município, Tribunal de Justiça, contribuições
sociais (FGTS, INSS), fundo de
compensação de registradores civis e contribuição para
entidades de classe (ANOREG
E SINOREG) são efetuados no
prazo legal? Apresenta certidões de regularidade com o
INSS, Receita Federal e FGTS?

2

Verificar regularidade no relatório da corregedoria, CNDs: FGTS e RFB (aceitar CND positiva com
efeito negativo), fundo de compensação de registradores civis (comprovantes) e contribuição
para entidades de classe (ANOREG, SINOREG e outras associações de classe, não exclusivamente à ANOREG (Ex: ATC – Associação dos Titulares de Cartório de GO e MA). Se UM dos itens
citados não estiver regular (PC). DOIS ou mais sem comprovação de regularidade (NC). Nos
casos em que não é aplicável, desconsiderar o item. *Considerar C (conforme) para todos
cartórios da Bahia (em virtude do sistema adotado). **Mesmo assim verificar último relatório
de correição. Se apontamento identificado, vigente e não regularizado: Alterar para PC ou NC
(conforme interpretação acima).

Nº

REQUISITO

20

O cartório identifica seus fornecedores, prestadores e
subcontratados e os avalia
com critérios claros e objetivos? A avaliação dos fornecedores é feita em prazos
regulares (menores que 12
meses)?

21

O cartório identifica e trata as
não conformidades? Analisa
e estabelece ações corretivas? O prazo entre a identificação e a ação corretiva é
razoável para a(s) medida(s)
adotada(s) ser(em) considerada(s) eficaz(es)?

22

O cartório possui pelo menos
uma das seguintes certificações do sistemas de gestão:
ABNT NBR 15906:2021 (ou a
versão 2010) ou ISO 9001:2015,
emitida por entidades acreditadas no INMETRO) e está
regular com as auditorias de
manutenção? * condicionante para o prêmio na categoria
Diamante.

C

GESTÃO DE PESSOAS

23

O cartório possui código de
conduta / ética ou boas práticas? Engloba, além de seus
colaboradores contratados,
seus fornecedores e parceiros? Verificar se é de conhecimento de todos os envolvidos no processo?

24

O processo de contratação de
colaboradores na serventia
é pautado em meritocracia
e na verificação de conduta
condigna dos contratados?

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

1

Possuem lista dos fornecedores, prestadores e subcontratados e os avalia com indicadores
claros e objetivos (qualidade, prazo, preço,..) em intervalos regulares (menores que 12 meses)
- C. Se não atende a um dos itens (PC). Se dois ou mais itens não são atendidos (NC). Observação: Adequar apreciação da aplicação do instrumento para cidades pequenas, distantes
de grandes centros e/ou com escassez de profissionais/prestadores

2

1. Devem ser definidas metodologias escritas para identificar não conformidades. 2. As formas
de tratamento estão estabelecidas e foram implementadas. 3. Analisam e estabelecem ações
corretivas com o fim de evitar repetições. O prazo entre a identificação e a ação corretiva
é razoável para a(s) medida(s) adotada(s) ser(em) considerada(s) eficaz(es)? Se atendem
integralmente os 3 itens - C. Se um dos itens não for cumprido (PC). Dois ou mais itens não
realizados (NC).

2

Se é certificado em uma das normas (com certificação 9001:2015 e/ou NBR 15906:2021 (ou a
versão 2010 ) emitida por entidades acreditadas no INMETRO) e está regular com as auditorias de manutenção. Caso o certificado esteja em confecção e/ou em processo de entrega, a
serventia deverá apresentar email ou comunicação documentada da certificadora atestando
o status, e que será validada pelo auditor - Considerar C. Na ausência de certificações ou
certificação não acreditada junto ao INMETRO (no caso da 9001) e sem certificado/relatório
de conformidade (15906) - NC. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A lista de Prestadores acreditados
INMETRO para SGQ é muito extensa, portanto a indicação é: consultar http://www.inmetro.gov.
br/organismos para cada OC que for verificada a emissão de um certificado para os participantes do PQTA. Atençao! para serventias com até 5 colaboradores (NA).

18,5

2

1. Verificar se há código de ética ou de boas práticas. 2. Verificar se este engloba, além de seus
colaboradores contratados, seus fornecedores e parceiros. 3. Verificar se é de conhecimento
de todos, pelos registros de treinamentos. 4. Verificar se estão afixados em local interno onde
os colaboradores possam ler. 5. Verificar se este código é discutido em reuniões, treinamentos
gerais e integração de novos colaboradores. Se atende os 5 pontos - C. Na falta de um dos
pontos supra-citados (PC). *Pontos numerados para referência

2

"1. O processo de contratação é acessível? Divulgam vagas em mural, jornais,...? 2. No caso de
seleção interna, a avaliação possui indicadores claros e objetivos? 3. É verificada a conduta
condigna do contratado para o exercício da atividade, por meio de apresentação de certidões
negativas ou outras formas de verificação de conduta digna? Se atende aos 3 itens acima (C),
na ausência de um item (PC). Na ocorrência de qualquer aspecto que comprometa a transparência e a meritocracia (NC). Validar em entrevista e observar registros recentes de contratação.
Obs.: utilizar amostragem recente (aproximadamente 1 ano)."

Nº

REQUISITO

25

As faltas e absenteísmo são
monitorados? Eventuais horas extras dos colaboradores que não ocupam cargo
de confiança, atendem as
exigências da CLT e/ou são
compensadas em banco de
horas?

26

O cartório realiza educação
continuada da equipe por
meio de cursos internos e/ou
externos (presenciais e/ou
a distância)? Ela está associada a um planejamento de
formação?

27

O cartório avalia a eficácia
da aprendizagem dos treinamentos, incluindo o conteúdo
e outros aspectos relevantes
da formação? Do resultado
da avaliação final (objetiva/
subjetiva), é dado feedback
aos colaboradores?

28

O cartório realiza avaliação
do desempenho profissional dos seus colaboradores
quanto ao atendimento aos
dispositivos legais e aos valores do cartório, visando o
comportamento ético permanente? As avaliações estão alinhadas aos valores da
serventia?

29

As pastas funcionais dos colaboradores estão atualizadas e contêm todos os documentos e registros exigidos
pela legislação em vigor?

30

O cartório avalia o "clima organizacional" e a satisfação
de seus colaboradores? Sistematiza os resultados e propõe
melhorias e intervenções? Se
o fazem com periodicidade
de até um ano?

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

1

Verificar se são monitoradas as faltas e/ou absentísmo e se existe horário de trabalho fixado e
conhecido. Verificar trabalho suplementar. Por amostragem: ver a ficha de registro controle de
horas dos últimos 3 meses. Ver as horas extras (quando acontecem? como?) se atendem as
exigências da CLT. Se atende integralmente a questão (C). Na ausência de um item não compulsório (PC). Na presença de horas-extras além do previsto na CLT ou em desacordo com a
convenção coletiva da categoria E/OU ausência de monitoramento de faltas e absenteísmo
(NC). * Para os cargos em confiança (Ex.: Substitutos), não se aplica a regra de hora extra (não
é controlada a hora).

1

Se o cartório tem um planejamento de formação estabelecido e está cumprindo-o integralmente e/ ou frequentou algum dos cursos mantidos pela ENNOR – Escola Nacional de Direto
Notarial e de Registro ou Escolas mantidas pelas Anoreg’s estaduais e Institutos Membros no
último ano (C). Se existe o plano, mas não está sendo executado completamente, porém não
o compromete (PC). Se existe o plano e este não é cumprido ou está com o planejamento
comprometido para o exercício (NC). Verificar as evidências de treinamentos, lista de presença, fotos, etc.

2

1. O treinamento possui objetivos definidos. 2. Realizam avaliação final (objetiva/subjetiva aplicada preferencialmente por terceiro)? 3. Possui feedback dos colaboradores quanto ao conteúdo e outros aspectos da formação? Se atende os 3 pontos e é suportado por indicadores/
comparativos - C. Na falta de um dos itens anteriores (PC). Se avalia, mas não sistematiza
(PC). Se não avalia (NC).

2

Os colaboradores são avaliados quanto ao seu desempenho profissional, quanto ao atendimento aos dispositivos legais e aos valores do cartório, visando o comportamento ético permanente? O cartório avalia o desempenho dos seus colaboradores mas não de forma sistemática (PC).

0,5

As pastas funcionais estão atualizadas e contam com: 1. Ficha de Registro, 2. Contrato de Trabalho, 3. Controle de horas 4. folhas de pagamentos, 5. Diplomas e certificados de cursos 6.
Cópias dos documentos (RG, CPF, Comprovante de residência).... 7. Atestados Médicos 8. ASOs.
Se atende os 8 pontos - C. Se não atende até 3 pontos (PC). 4 ou mais pontos não atendidos
- NC. Obs: os cartórios que mantém estes documentos fora da serventia, precisam apresentar
no ato da auditoria.

2

"Avaliam (preferencialmente por terceiro - externo) o clima organizacional temporariamente?
Se o fazem (no mínimo anualmente) e sistematizam resultados para subsidiar melhorias e intervenções - C. Se o fazem, porém sem isenções (via titular/substituto/chefia) e não sistematizam
(PC). *Em cartorios pequenos (até 5 colaboradores) quando a avaliação é realizada pelo titular/
substituto, verificar os critérios adotados e validar com os colaboradores se a iniciativa tem melhorado o clima organizacional. Verificar na entrevista a postura do responsável pela avaliação.
Obs.: Qualquer metodologia é válida desde que contemple a avaliação das pessoas e instalações"

Nº

REQUISITO

31

O cartório estimula a integração sócio-cultural da equipe?
Realiza atividades para todos
os grupos da serventia e conta com a adesão do titular/
substitutos/chefia? São realizadas com periodicidade de
até um ano?

32

O cartório possui políticas de
motivação e valorização dos
colaboradores?

33

O cartório oferece benefícios
aos seus colaboradores?

34

O Serviço Notarial e Registral
auditado possui um ambiente plural?

D

INSTALAÇÕES

35

O cartório possui PPRA/PGR
e PCMSO vigentes? Estão em
conformidade com os demais
requisitos legais de segurança? *condicionantes para obtenção das premiações nas
categorias ouro e diamante.

36

A infraestrutura, equipamentos e instalações estão em
condições satisfatórias de
limpeza e manutenção?

37

O titular implementou facilidades para proporcionar às
partes interessadas um maior
conforto e bem estar durante o período que passam nas
instalações da serventia?

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

1

Se realizam esportes, torneios, arte, cultura ou diversão (no mínimo um evento semestral). Se
o fazem em menor periodicidade - até anualmente (PC). Se as atividades são para determinado grupo da serventia e/ou não conta com a adesão do titular/substitutos/chefia (NC). Se
realizaram a última há mais de um ano (NC). * Inclui confraternizações (jantares de final de
ano, viagens, jogos de futebol, cinemas,...)

2

Devem estar documentadas, distribuídas a todos colaboradores, com critérios claros e objetivos. Devem estar subsidiados por indicadores, valorizar a inovação, ser aferidos regularmente
(ideal que sejam mensais) e contar com a avaliação dos superiores, dos pares e auto-avaliações. Devem desdobrar para Prêmios e/ou incentivos (Ex: bolsa de estudo, viagem, troféu/
medalha,...) Essa lista é exemplificativa. Melhor se realizado por profissional/empresa externa.
Se atende a todos critérios supra-citados (C). Se não estabelecem Prêmios/Incentivos ou não
contemplam um dos pontos acima (PC). Se a periodicidade da avaliação excede um trimestre (PC). Se a periodicidade exceder 1 ano (NC).

2

Oferece benefícios: 1. cestas básicas,. 2. vales-transporte 3.vale-alimentação ou similar 4. planos dentários. 5. planos hospitalares. 6. bolsas de estudo parcial ou integral 7.auxílio creche.
8. custeio de atividades externas (Ex: academia, terapias alternativas,...). 9. auxilio-extra para
férias (Viagens,...). 10 - oferta de livros, softwares, equipamentos para aprimoramento nos estudos etc... 11. outros (essa lista é exemplificativa, comporta outros benefícios). Se atende a 3
ou mais itens (C). Se atende até 2 itens (PC). Se não atende a nenhum item (NC).

1

1. O SNR estimula a diversidade em seu ambiente de trabalho, assim como esclarece e orienta
a população sobre os atos que podem ser realizados para garantir os direitos individuais e,
assim, promover e garantir a diversidade e a igualdade na sociedade? 2. É observada uma
equipe diversa e uma estrutura inclusiva? Se atende os dois pontos – C. Se atende um ponto
– PC.Nenhum ponto atendido – NC.

9,5

2

Verificar a existência de PCMSO, PPRA/PGR, treinamentos de evacuação e combate a incêndio.
Verificar se extintores estão dentro da validade e carregados. Se atende integralmente - C. Se
tem os extintores regulares e treinamento de evacuaçāo e combate a incêndio (PC); Se nāo
tiver treinamento de evacuaçaqo e combate a incêndio nem extintores (NC). *condicionantes
para obtenção das premiações nas categorias ouro e diamante. Atençao! serventias até 5
colaboradores, o cartório possui condiçoes mínimas de segurança contra incêndio: 1. extintores de incêndio 2. mangueiras de incêndio 3. detector e alarme de incêndio 4. Portas corta fogo
5. Iluminação de emergência 6. Bombas hidráulicas 7. Sinalizaçao. 8. Treinamento de combate
a incendio. Se atende 3 ou mais requisitos (C). Se atendem 2 requisitos (PC) Se atendem até 1
requisitos (NC).

2

Verificação visual. Validar em entrevistas com os colaboradores. Verificar registros de manutenções preventivas/corretivas: Manutenção estrutural, computadores/periféricos, condicionadores de ar, elétrica, hidráulica, ... . Se possuem Plano de Manutenção e o cumprem integralmente - C. Se manutenções preventivas (principalmente limpeza de condicionadores de ar, e
computadores) excedem a 12 meses (NC).

2

Se oferecem: 1. cadeiras para espera em número suficiente 2. água 3. ar condicionado 4. serviços de senha 5.WC para clientes 6.mural com informações 7. estacionamento próprio ou
credenciado 8. recepção/pré-triagem 9. WC para colaboradores. 10. WCs dimensionados para
a quantidade de profissionais (uma unidade para cada 20 colaboradores 11. TV 11. Wi fi 12. café
13. revistas e/ou jornais 14. outros. Se atendem 10 ou mais itens - C. Se atendem de 7 a 9 itens
implementados (PC). Se atendem menos de 7 itens (NC).

Nº

38

39

REQUISITO

RESULTADO

São cumpridas as disposições legais aplicáveis em
matéria de acessibilidade?

As condições ergonômicas
do cartório são adequadas?
Possui Avaliação Ergonômica
do Trabalho?

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

2

O interior do cartório deve facilitar a mobilidade dos usuários em especial os que possuam
problemas de mobilidade (1. balcão rebaixado, 2. atendimento prioritário (obrigatório), 3. percurso acessível (obrigatório) 4. rampa de acesso (obrigatório), 5. banheiro adaptado em condições mínimas - porta com largura correta, barras lateral, rampa de acesso, bacia ou vaso,
torneiras adaptadas, espaço para cadeira girar no próprio eixo). 6. piso tátil. 7. libras. 8. cadeira
de rodas disponível. 8. tabela em braile. 9. área de espera para cadeirante. 10. certidões e documentos fornecidos pelo cartório ao usuário em braile. 10. site com acessibilidade. 11. Helpvox
(Inclusão auditiva). 12. outros. Se possui 5 itens implementados - C. Se possui de 3 a 4 itens
implementados (PC). Se implementou 2 ou menos itens (NC). *Para prédios históricos (tombados), sem estudo de acessibilidade contratado (PC), se possui estudo de acessibilidade
desenvolvido, porém possui dificuldades na implementação (por alterar estrutura ou inviabilidade economica) - C.

0,75

Realizaram Avaliação Ergonômica do Trabalho (profissionais capacitados), e está vigente
(pode ter mais de 12 meses e continuar válido) e regular (avaliar se as adequações propostas
na ultima avaliação foram realizadas) - Conforme. Se não renovaram nos período adequado
e/ou não realizaram as adequações propostas na avaliação - PC. Se não possuem Avaliação
Ergonômica do Trabalho - NC. OBS: VERIFICAR A VALIDADE DA AVALIAÇÃO, POIS PODE SER QUE
NÃO SEJA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, MAS AINDA ESTEJA VÁLIDO). ATENÇÃO! serventias até 5 colaboradores (NA).
1. Verificar se a temperatura é agradável (entre 24º e 25º C - conforme preconizado pelo PPRA/
PGR) em todos os ambientes da serventia e se estes contam com condicionadores de ar. 2.
Existem condicionadores de ar para clientes . 3. Existem condicionadores de ar para colaboradores. 4. Luminosidade nos postos de trabalho foi aferida e está em conformidade com o
PPRA/PGR . Se atende todos os itens - Conforme. Se não atende um dos itens - PC. Dois ou mais
itens não atendidos - NC. Avaliar eventuais queixas dos colaboradores. ATENÇÃO! serventias
até 5 colaboradores (NA).

40

As condições de temperatura
e iluminação do cartório são
adequadas?

0,75

E

GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

3,0

41

O cartório identificou as necessidades de saúde e segurança ocupacional e implementou um cronograma de
ações e atividades de forma
sistemática?

1,5

Se PCMSO e PPRA/PGR estão vigentes, atividades/ações do cronograma implementadas no
prazo, kit de primeiros socorros em conformidade com o PPRA/PGR e PCMSO e possuem ASOs
regulares - C. Se um dos itens não atendido (PC). Dois ou mais itens não atendidos (NC). ATENÇÃO! serventias até 5 colaboradores (NA).

42

O cartório alinha sua preocupação com os aspectos de
saúde e segurança no trabalho e conscientiza seus colaboradores?

1,5

Verificar no plano de treinamento se os treinamentos sobre Saude e segurança no trabalho
foram planejados e estão sendo cumpridos. Se possuem semana da Saúde esta deve realizar
palestras e ações em saúde e segurança - C. Se só realizam adesões a campanhas nacionais
- PC.

F

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

5,25

43

O cartório evidencia que
cumpre com boas práticas
ambientais?

1,75

O cartório identifica e faz o descarte seletivo adequado dos resíduos? Se faz só o descarte
(PC). Se associa o descarte seletivo a ações de eficiência energética e economia de energia,
descartáveis, papel e água, e apresenta indicadores (C).

44

O cartório incluiu em seu planejamento estratégico, conscientiza seus colaboradores e
avalia os indicadores de suas
ações de responsabilidade
socioambiental?

1,75

1. A serventia incluiu ações de responsabilidade socioambiental no seu planejamento estratégico? 2. A serventia promove ações de conscientização sobre responsabilidade socioambiental junto aos seus colaboradores? 3. A Serventia avalia (subsidiada por indicadores) sistematicamente sua ações socioambientais? - Se contempla os 3 itens (C). Se um ou dois itens são
contemplados (PC). Se não contempla os três itens (NC)

Nº

REQUISITO

45

O cartório interage com a
comunidade e realiza ações
de Responsabilidade Social
sistêmicas ou pontuais?

1,75

G

GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO E CONTROLE DE DADOS

8,5

46

As atividades do serviço são
processadas em um ambiente informatizado? Os documentos estão digitalizados
ou em processo de digitalização? Na existencia de Central Eletrônica de Integração
e Informações dos Serviços
Notariais e Registrais no Estado, o cartório a alimenta
regularmente com informações? A alimentação atende
os prazos estabelecidos em
normativas?

47

O cartório mantém sistema
de segurança e arquivo das
informações e dos dados dos
usuários, evitando perda e
deterioração ou roubo de dados?

48

Os registros são escriturados,
publicizados e conservados
em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça
do Conselho Nacional de Justiça,”

49

A organização oportunizou
(nos últimos 12 meses) treinamento sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD,
para algum colaborador (inclui titular/substitutos)? As
informações foram democratizadas?

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO
Verificar evidências de participação em campanhas sociais ou outras ações. Se não participa
em nenhuma ação (NC), se participa em campanhas (PC), se tem programa de responsabilidade social estabelecido e regular - documentado e com ampla adesão da comunidade e
colaboradores e/ ou o Selo RARES - Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos Notários
e Registradores (C).

2

Se está totalmente informatizado e possui 100% dos arquivos digitalizados (C). Se o cartório estiver em processo de informatização ou atualização do sistema e/ou tiver >50% dos documentos digitalizados, a classificação deverá ser PC. <50% dos documentos digitalizados (NC). O
Estado tem Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais
? Se sim (perguntar e verificar se o cartorário esta cumprindo os prazos - acessar a central),
ele deve cumprir, se não NA. *Para Protestos (últimos 5 anos). Para os demais considerar após
1980. Sempre perguntar.

2

"Verificar a existência de backups e a sua periodicidade. C – Duas ou mais formas de backups
realizados, sendo no mínimo uma das formas diariamente. PC – 1 forma de backup realizado
com periodicidade máxima de até uma semana. NC – Backup realizado acima de uma semana."

2,5

1

“As certidões são fornecidas eletronicamente, com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça? Se sim – C. Se não atendem integralmente o requisito –NC
Para Registros de Imóveis, aplicar também a complementação a seguir: emitem nos seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos: I - Quatro horas, para
a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, em meio eletrônico, requerida no
horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número; (Incluído pela
Medida Provisória nº 1.085, de 2021); II - Um dia, para a certidão da situação jurídica atualizada
do imóvel; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021); III - cinco dias, para a certidão
de transcrições e para os demais casos. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021).
Se atende integralmente as duas seções do requisito – C. Não atende a primeira seção e/ou
não cumpre algum prazo – NC.”
“1. Realizado nos últimos 12 meses com informações democratizadas – C. Sem informações
democratizadas - PC;
2. Realizado há mais de 12 meses com informações democratizadas – PC. Informações não
democratizadas – NC;
3. Não realizado - NC”

Nº

REQUISITO

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

INTERPRETAÇÃO

50

Possuem encarregado nomeado, política de privacidade e
canal de atendimento adequado para informações, reclamações e sugestões ligadas ao tratamento de dados
pessoais, com fornecimento
de formulários para essa finalidade? Ref. Provimento
CGJ nº 23/2020 Art. 133

1

H

GESTÃO DA INOVAÇÃO

7

51

O cartório evidencia inovação
em serviços, processos, organizacionais e de divulgação?

1,75

A serventia implantou algo inovador, criativo e/ou inédito, preferencialmente catalisado por
colaborador(es) e/ou usuário(s) para facilitar e aprimorar a qualidade do atendimento, conforto dos colaboradores/usuários ou melhoria da imagem e dos processos internos? Se evidenciou e está documentado - C. Se proposto e não implementado (ainda em execução) - PC.

52

O cartório possui eficiência?

1,75

Apresenta conjugação de rapidez, qualidade na prestaçao de serviços?

53

O cartório promove ineditismo?

1,75

Demonstra conjugaçao de simplicidade, criatividade e praticidade, com uso inusitado dos recursos disponíveis para melhorar ou aperfeiçoar o processo de gestão, implementaçao e no
desenvolvimento dos serviços?

54

O cartório consegue o efeito
multiplicador?

1,75

Demonstra capacidade de disseminar uma boa prática que proporcione impacto positivo
para a classe notarial e registral na sociedade? A boa prática deve ter como destinatário o
usuário externo e seu grau de satisfação.

I

COMPLIANCE

8,5

55

O cartório implementou programas de compliance ou
ações documentadas (com
monitoramento
constante)
da fiscalização da conduta
dos pressupostos do titular?

“1. Não atende os 3 itens (encarregado, política de privacidade e canal de atendimento) – NC
2. Atende um ou dois itens – PC
3. Atende os 3 itens - C”

2

Se há departamento/ouvidoria e/ou um responsável de compliance com ações sistemáticas
e monitoramento constante. Se possuem ações e/ou setor(es) que garanta(m) a segurança
jurídica dos atos (Ex.: Setor de revisão, elaboração e aperfeiçoamento do código interno de
ética...) com registros atualizados e monitoramento regular – C. Na falta de um desses itens –
PC. Não possuem – NC.

56

O código de conduta detalha
os valores da organização,
práticas de bom comportamento dos colaboradores, e
penalidades a que estão sujeitos? Houve investigação e
mapeamento dos riscos de
condutas inadequadas?

2

1. O código de conduta detalha os valores da organização. 2. O código de conduta detalha as
práticas de bom comportamento dos colaboradores. 3. O código de conduta detalha as penalidades a que os colaboradores estão sujeitos e o processo de apuração? 4. Há investigação
e mapeamento dos riscos de condutas inadequadas. Se atende aos 4 itens acima (C). Se um
item não foi atendido (PC). Dois ou mais itens não atendidos (NC)

57

Existe programa de integridade e como ele é divulgado na
organização?

1,75

1. Possuem estratégia documentada para o engajamento e informação dos colaboradores.
2.Foi validado em entrevista a realização dessas ações planejadas. 3. As ações são contínuas
e sistemáticas. Se atende os 3 itens acima (C). Se um dos itens não foi atendido (PC). Dois ou
três itens não atendidos (NC).

Nº

REQUISITO

RESULTADO

COMENTÁRIOS

PONTUAÇÃO FINAL

58

Existem canais de comunicação internos e externos (com
garantia de sigilo do denunciante), que permitam que a
equipe ou usuários/população
possa(m) denunciar condutas inadequadas? Quanto do
que foi planejado já está sendo
praticado na rotina da empresa? Há indicadores da quantidade de denuncias e de correções implementadas?

1,75

1. Possui canal de comunicação interno (com garantia de sigilo do denunciante). 2.Possui canal de comunicação externo (com garantia de sigilo do denunciante) 3.100% do planejado é
praticado na rotina da empresa. 4. Possuem indicadores da quantidade de denúncias e de
correções implementadas. Se atendem os 4 itens acima (C). Se atendem 2 ou 3 itens acima
(PC). Se atendem 1 ou nenhum item acima (NC).

59

Promove anualmente (ou em
tempo menor) treinamento no
âmbito do Compliance?

1

Realizado treinamento no âmbito do Compliance nos últimos 12 meses C. Realizado há mais de 12
meses – PC. Não realizado – NC

J

CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

4

60

O cartório definiu um Plano de
continuidade do negócio , com
procedimentos documentados para responder a um incidente disruptivo?

1,5

1. Desenvolveu um conjunto de estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os
serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um
desastre, até o retorno à situação normal de funcionamento (C). 2. Na ausência das estratégicas ou plano de ações (PC). 3. Na ausência do Plano de Continuidade do Negócio (NC).

61

O cartório definiu um nível
mínimo de serviços aceitável
para a organização atingir os
seus objetivos de negócio durante uma disrupção?

1

1. Nível mínimo de serviços definidos e relacionados ao objetivo do cartório (C). 2. Serviços não
estão totalmente relacionados aos objetivos principais (vitais) do cartório (PC). 3. Não definiram nível mínimo de serviços (NC)

62

O cartório identificou, analisou e avaliou o risco de incidentes disruptivos para a organização?

1

1. Cartório identificou, analisou e avaliou o risco de incidentes (C). 2. Cartório não analisou e
avaliou riscos (PC). 3. Cartório não identificou risco (NC).

63

No que tange à Recuperação
no âmbito da Continuidade
do Negócio, a organização
desenvolveu procedimentos
documentados para o restabelecimento e retomada das
atividades após um incidente?

0,5

1. Procedimentos documentados regulares (C). 2. Documentos não especificaram integralmente o restabelecimento e retomada das atividades (PC). 3. Não realizaram o procedimento
(NC).

100,0

INTERPRETAÇÃO

BOAS PRÁTICAS (Indicar junto a Boa Prática, a qual requisito
ela está relacionada)
A. ESTRATÉGIA

TOTAL

C

0

B. GESTÃO OPERACIONAL

TOTAL

PC

0

TOTAL

NC

0

TOTAL

NA

0

C. GESTÃO DE PESSOAS
D. INSTALAÇÕES
E. GESTÃO DA SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
F. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
G. GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO
E CONTROLE DE DADOS
H. GESTÃO DA INOVAÇÃO
I. COMPLIANCE
J. CONTINUIDADE DE NEGÓCIO
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Ϣʶˢˡ˙ˢ˥ˠ˘ϣ˘ˠ˥˘ˤ˨˜˦˜˧ˢ˦˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˔ˡ˧˘˦ʟ˦˘˨˥˘˦˨˟˧˔˗ˢ˙˜ˡ˔˟˥˘˦˨˟˧˔˥̳˘ˠ˖˟˔˦˦˜˙˜˖˔̵̹ˢ˜ˡ˙˘˥˜ˢ˥ʡ
Eventuais recursos devem ser elaborados com observância do estabelecido no Regulamento, no prazo de dez (10) dias corridos, contados a
partir da data de recebimento da checklist preenchida e assinada pelo auditor e designado pelo cartório, contados a partir do primeiro dia
útil seguinte e incluído o dia do vencimento, e sendo esse dia não útil, prorrogar-se-á o prazo para o primeiro dia útil seguinte.

Data e Assinatura
Data:
Auditor:
Titular do Cartório:

