
Norma ANOREG-RJ - SGC:2021 

 
 

© ANOREG-RJ – SGC:2021. Todos os direitos reservados.  Página:   1 / 12 

 

 
 

NORMA ANOREG - RJ SGC 01:2021 
  
 Edição 01.10.2021 

  
  
  
  
Sistema de Excelência em Gestão para Notários e Registradores  

 
 Requisitos de boas práticas 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



Norma ANOREG-RJ - SGC:2021 

 
 

© ANOREG-RJ – SGC:2021. Todos os direitos reservados.  Página:   2 / 12 

 

I. Prefácio 
 

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG-RJ –

cumpre a função de representar o sistema de Cartórios Extrajudiciais do Estado. Atua de forma 

a oferecer suporte nas várias áreas administrativas e de serviços através de sua estrutura 

jurídica e de representatividade. Contempla, no Estatuto da Entidade, o objetivo maior de 

representar os cartórios fluminenses nas atribuições de registro civil de pessoas naturais, 

protesto, notas, registro de distribuição, registro de imóveis, registro de títulos e documentos, 

registro civil de pessoas jurídicas e registro de contratos marítimos perante a sociedade, as 

demais instituições e os poderes públicos. 

 

II. Propósito desta Norma 
 

Esta Norma é uma iniciativa da ANOREG-RJ, elaborada durante a gestão 2019-2021 de seu 

presidente Renaldo Bussiére e estabelece princípios de boas práticas de excelência em gestão 

cartorária que podem ser adotados pelas Serventias Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, 

seja para fundamentar seus próprios conceitos de administração ou para buscar novas práticas 

e princípios de gestão para melhoria contínua de seus processos, trazendo-lhes sustentação 

empresarial a longo prazo.  

A ANOREG-RJ, ao lançar esta Norma, procurou também criar uma sistemática que lhe 

possibilita verificar se as Serventias implementaram adequadamente métodos e ferramentas 

alinhadas aos princípios aqui estabelecidos, que proporcionem o objetivo fulcral de qualquer 

modelo de negócios conexo: a satisfação contínua e crescente das partes interessadas, 

principalmente os usuários dos serviços extrajudiciais e da sociedade como consequência, e de 

seus Titulares como dirigentes das Serventias, exercendo como entidades privadas, delegações 

do Poder Público.  

 

III. Introdução 
 

Boas práticas de gestão são o alicerce de qualquer modelo de negócios que deseja 

prosperidade a longo prazo. Devem ser tratadas pelos Titulares das Serventias como uma 

decisão estratégica. Uma Serventia deve se mover com uma visão focada no cliente-usuário e 

estar ativamente engajada numa abordagem de melhoria da qualidade pró-cliente. Todas as 
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atividades críticas devem ser vistas como um processo do cliente e não como uma função da 

operação da Serventia, e devem ser monitoradas e controladas como tal. 

Como cada Serventia possui suas particularidades, infraestrutura, recursos e competências 

distintas, mesmo entre aquelas com mesmo propósito, todas devem ser vistas como casos únicos 

e, portanto, esta Norma não induz a obrigação de que seus Titulares adotem ferramentas 

idênticas de gestão. 

Cada Titular possui a plena liberdade de fundamentar sua gestão adotando dentro do seu 

limite de recursos internos, as melhores práticas que estiverem ao seu alcance. 

Caso o Titular queira buscar a certificação da conformidade do seu modelo de gestão 

conforme os elementos desta Norma, a partir de uma avaliação de terceira parte sob a 

coordenação da ANOREG-RJ, a Serventia deve, então, demonstrar de alguma forma, que está 

alinhada com os princípios de gestão aqui estabelecidos. 

Os elementos aqui estabelecidos como boas práticas de gestão não são definitivos, cabendo 

a qualquer Serventia adotar outras práticas que lhe forem convenientes.  

Esta Norma não estabelece quaisquer requisitos de serviços notariais e de registros, não se 

contrapondo e nem complementando quaisquer diretrizes emanadas pelo Poder Público, 

mormente ao que estabelece a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou de 

qualquer outro Estado da Federação, as quais são de sua exclusiva competência. 

Quando esta Norma mencionar o verbo “dever”, isto significa que a Serventia, caso queira 

obter uma certificação de seu sistema de gestão, deve considerar o elemento normativo como 

mandatório.  

 

IV. Relacionamento com outras normas de gestão 
 

Esta Norma não tem como propósito sobrepujar quaisquer outras normas de gestão que 

foram publicadas. O modelo adotado por qualquer Serventia pode considerar princípios e 

requisitos que existam em Normas com assuntos similares, como as Normas da Família ISO 

9000.  

Para efeito do reconhecimento pela ANOREG-RJ de que uma Serventia atua em conformidade 

aos preceitos desta Norma, as certificações que uma Serventia possui em outras Normas 

similares não são garantia absoluta e automática de sua conformidade, todavia, dão, 

evidentemente, robustez a qualquer organização. 
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V. Termos e definições 
 

Para uma melhor compreensão e não deixar dúvidas ao que esta Norma versa, são destacados 

os seguintes termos e suas definições, por melhor que haja outras: 

V.I.1  

Serventia: Serviço extrajudicial notarial e de registros, delegado e definido por lei, de natureza 

pública mas exercida de maneira privada, também conhecido como Cartório, Tabelionato, Ofício 

etc. 

V.I.2  

Titular: Tabelião, Notário, Registrador ou o Oficial da Serventia. 

V.I.3  

Partes interessadas: Usuários, colaboradores, parceiros, terceiros, fornecedores, Poder 

Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade e o 

próprio Titular da Serventia. 

V.I.4  

Recursos: Infraestrutura, pessoas, intelecto, capacidade criativa, disponibilidade financeira, 

banco de dados. 

V.I.5  

Competência: Conjunto de recursos que quando alinhados com as demandas das partes 

interessadas e os padrões de consumo, adquirem status de valor e se transformam em fortalezas 

competitivas. 

V.I.6  

Poder Público: Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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1. Boas Práticas de Excelência em Gestão ANOREG-RJ 
 

1.1. Liderança do Titular e estratégia 

1.1.1. O Titular deve demonstrar sua liderança através de suas escolhas estratégicas que 

definem o curso das atividades de sua Serventia. Suas decisões estratégicas devem 

ser frutos da razão, a qual é constituída de fatos, dados e informações úteis no melhor 

tempo, e que lhe permitam decidir com técnica e bom senso. 

 

1.1.2. O Titular deve estabelecer formalmente princípios, diretrizes e/ou políticas que 

definem claramente quais são os elementos que constituem a base da gestão de sua 

Serventia no que pertine a: 

a) Valores comportamentais de todos aqueles que atuam em nome da Serventia ou 

prestam serviços em seu nome; 

b) Valores morais; 

c) Contribuições para a melhoria da sociedade como um todo; 

d) Atendimento legal em seu máximo conceito; 

e) Desenvolvimento intelectual de seus colaboradores de forma contínua; 

f) Atualização de suas ferramentas e infraestrutura como princípio de 

modernidade e continuidade; 

g) Compreensão do contexto sócio-organizacional onde está inserido o modelo de 

negócios da Serventia e como o compreenderá, considerando seu contínuo 

alinhamento de seus recursos com as demandas das partes interessadas; 

h) Contribuição para a sustentabilidade econômica da Serventia como negócio; 

i) Sua visão de médio e longo prazos como gestor principal de sua Serventia; 

j) Seu próprio comprometimento para buscar atender a esses princípios e aportar 

os recursos que se fizerem necessários. 

 

1.1.3. O Titular deve, em intervalos apropriados, reunir-se com sua equipe de apoio, de 

forma a fazer suas escolhas estratégicas que definem os rumos maiores de sua 

Serventia. Essas decisões ou objetivos estratégicos devem ser comunicadas 

formalmente, para que possam ser implementadas de forma planejada. 

 

1.1.4. As decisões estratégicas do Titular devem levar em consideração os recursos 

internos existentes frente as demandas externas, não permitindo a dissociação da 

visão corporativa da sua capacidade interna em colocá-la em prática. 
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1.1.5. Cada elemento, objeto de seu contexto interno e externo, deve ser analisado 

criticamente, a fim de que se conheça ou, pelo menos, sejam levantadas quais são 

suas virtudes como negócio, o que se pode dizer de destaque em suas ações, produtos 

e serviços para que se transformem em diferenciais competitivos e possam apoiar o 

Titular na escolha das estratégias corporativas. No sentido contrário, quais são suas 

deficiências conhecidas e como elas atrapalham o seu crescimento e impõem 

dificuldades na alavancagem ou continuidade do negócio e no atendimento das 

demandas das partes interessadas, tornando-se fraquezas competitivos e/ou riscos. 

 

1.1.6. As decisões ou objetivos estratégicos devem ter metas específicas, mensuráveis, 

razoáveis e audaciosas, porém alcançáveis em um intervalo temporal determinado. 

O que se espera como resultado desses objetivos estratégicos deve ser conhecido da 

equipe. O Titular deve nomear responsáveis pelas ações sobre suas escolhas 

estratégicas, de forma a transformá-las em realidade no melhor tempo. 

 

1.1.7. O Titular deve envidar recursos para que sua equipe possa implementar ações táticas 

e operacionais de forma planejada, a fim de que suas escolhas estratégicas sejam 

concretizadas. O Titular deve monitorar em intervalos apropriados a efetivação das 

ações por parte de sua equipe e fazer de seu próprio envolvimento uma meta 

estratégica, mensurando-o, monitorando-o e gerenciando-o. 

 

1.2. Entendimento dos padrões de consumo e dos desejos da 

sociedade  

1.2.1. O Titular deve implementar meios para obter,  conhecer e entender as demandas das 

partes interessadas, principalmente aquilo que afeta a satisfação dos usuários de sua 

Serventia e dos objetivos do Poder Público no que pertine ao atendimento da 

sociedade. Os resultados apurados devem ser analisados criticamente com apoio de 

sua equipe e gerar, quando aplicável, ações de correção e de melhoria nas práticas 

operacionais da Serventia. 

 

1.2.2. O Titular deve implementar um canal de comunicação[1] com os usuários de sua 

Serventia, de modo a captar reclamações, sugestões, críticas e elogios. Sobre essas 

informações, ações devem ser tomadas por pessoal designado, formalizadas de 

algum modo e avaliadas quanto à sua implementação e eficácia. 



Norma ANOREG-RJ - SGC:2021 

 
 

© ANOREG-RJ – SGC:2021. Todos os direitos reservados.  Página:   7 / 12 

 

Nota 1: Graças à internet, as empresas hoje têm à sua disposição diversas ferramentas de feedback de campo, como 

painéis de avaliação de consumidores, sites de reclamações on-line, fóruns de discussão, salas de bate-papo, blogs, 

entre outros, que podem traduzir as experiências ou a avaliação dos clientes sobre a Serventia. 

 

1.2.3. O Titular deve criar métodos para aproximar-se dos usuários, aumentando o 

entendimento de suas necessidades, preferências e prioridades. 

 

1.2.4. O Titular deve medir a melhoria contínua, mas na ótica dos próprios usuários. A 

intenção é determinar se os esforços de melhoria contínua na gestão da Serventia 

estão resultando em melhorias percebidas pelos usuários e pelo Poder Público. 

 

1.3. Atração e manutenção do capital intelectual da Serventia 

1.3.1. O Titular deve desenvolver uma sistemática para identificar lideranças que já atuam 

em sua Serventia e capacitá-las de forma que ele próprio possa trabalhar em 

questões mais estratégicas, ao mesmo tempo em que seus funcionários têm 

oportunidades de crescimento. 

 

1.3.2. O Titular deve criar canais de comunicação abertos com sua equipe, de forma a 

aumentar a sua participação na tomada de decisões e de sugestão de melhorias para 

a Serventia. 

 

1.3.3. O Titular deve criar métodos que permitam a avaliação técnica e comportamental de 

seus funcionários em intervalos planejados, para que sejam corrigidos e informados 

quaisquer desalinhamentos com os objetivos estratégicos da Serventia e das 

diretrizes ou políticas. 

 

1.3.4. O Titular deve envidar recursos para manter continuamente capacitada sua equipe 

para atendimento das futuras demandas da sociedade e das partes interessadas e/ou 

para antecipá-las, inovando e transformando suas ações em diferenciais 

competitivos dentro dos limites regulamentares. 

 

1.3.5. O Titular deve promover a expertise por toda a sua Serventia, eliminando a 

ocorrência do conhecimento dito Tribal[2], mitigando a descontinuidade de atuação 

em alto nível, quando da saída de funcionários. 

Nota 2: O conhecimento tribal é qualquer informação não escrita que não é conhecida por outras pessoas dentro de 

uma empresa. Este termo é usado mais quando se faz referência a informações que podem ser conhecidas por outros 

para produzir produtos ou serviços de qualidade. A informação pode ser a chave para o desempenho de qualidade, 
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mas também pode ser totalmente incorreta. Ao contrário de formas semelhantes de inteligência artesanal, o 

conhecimento tribal pode ser convertido em propriedade da empresa. 

 

1.3.6. O Titular deve construir uma cultura organizacional através de seu próprio exemplo, 

de forma que seus funcionários tenham prazer em trabalhar em sua Serventia. 

 

1.3.7. O Titular deve prover ações de conscientização de seus funcionários para que 

comunguem os valores corporativos e estejam dispostos a trabalhar 

voluntariamente para cumprir com a visão corporativa e a missão da Serventia, 

conduzindo-os voluntariamente a alcançar os objetivos estratégicos. 

 

1.3.8. O Titular deve estabelecer os requisitos dos cargos e funções de seus colaboradores, 

de forma que as contratações e as promoções internas sejam realizadas com a 

melhor assertividade. Esses requisitos devem ser vistos como uma função 

estratégica e devem ser revisados e aprimorados conforme as mudanças do contexto 

sócio-organizacional e das demandas das partes interessadas. 

 

1.3.9. O Titular deve incentivar o autoconhecimento e o contínuo aprendizado de seus 

colaboradores e, sempre que possível e factível, subsidiar de alguma forma, essas 

ações. 

 

1.4. Otimização das instalações, processos e eficiência 

operacional 

1.4.1. O Titular deve prover em sua Serventia espaço operacional para seus funcionários e 

para os usuários que atendam a padrões ergonômicos, que sejam adequados e 

promovam conforto como possível. 

 

1.4.2. As instalações devem ser pensadas para atender pessoas com necessidades especiais 

e que não inibam o seu acesso à Serventia, seja como usuários ou como funcionários. 

 

1.4.3. As instalações da Serventia devem atender as demandas legais relativas às normas 

regulamentadoras e demais requisitos de saúde e segurança ocupacional. 

 

1.4.4. O Titular deve envidar recursos para a manutenção e melhoria das instalações da sua 

Serventia. 
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1.4.5. O Titular deve priorizar métodos de comunicação visual ou digital com os usuários 

de sua Serventia para facilitar seu acesso aos serviços e funcionários, bem como para 

conhecer o estágio de atendimento de suas solicitações.  

 

1.4.6. O Titular deve envidar recursos para que as atividades de sua Serventia sejam 

realizadas em ambiente informatizado, garantindo presteza e celeridade nas 

consultas das partes interessadas e na entrega dos produtos e serviços contratados. 

 

1.4.7. Os serviços em meio digital devem ser protegidos contra ataques cibernéticos e 

contra perdas de informações. 

 

1.4.8. O Titular deve garantir uma infraestrutura básica para a salvaguarda dos dados 

digitais. 

 

1.4.9. O Titular deve garantir a privacidade dos dados pessoais de seus usuários dentro dos 

limites legais, devendo somente permitir a divulgação daquelas informações que são 

caracterizadas como passíveis de exposição pública, em conformidade com as 

disposições da Corregedoria Geral da Justiça e outros regulamentos específicos. 

 

1.4.10. O Titular deve prestar contas do atendimento dos prazos legais estabelecidos para 

entrega de cada produto e serviço requisitado pelos usuários de sua Serventia e deve 

continuamente analisar os indicadores de desempenho conexos. 

 

1.4.11. Quando os prazos legais de atendimento aos usuários não forem atendidos, o Titular 

deve requerer de sua equipe ações de melhoria e avaliar sua eficácia em intervalos 

planejados. 

 

1.4.12. Aos usuários da Serventia devem estar divulgadas de alguma forma ou 

disponibilizadas as informações necessárias[3] para a contratação dos serviços e seus 

valores. 

 

1.4.13. O Titular deve implementar meios para monitorar os serviços prestados e sua 

conformidade com as demandas dos usuários e do Poder Público. 

 

1.4.14. Onde exequível, o Titular deve estabelecer metas de desempenho dos serviços 

prestados e monitorar seu atendimento e melhoria. 
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1.4.15. O Titular deve envidar recursos para inovar sua forma de prestar serviços, 

respeitando os limites legais. A inovação deve fazer parte de sua estratégia em 

conduzir sua Serventia e sua equipe deve ser incentivada nesse sentido. 

 

1.4.16. O Titular deve adotar práticas que visam à minimização dos impactos ambientais, 

estando consciente de que as atividades de sua Serventia podem de alguma forma 

ser prejudiciais ao meio ambiente e, por isso, deve cumprir com rigor a legislação 

ambiental conexa ao seu modelo de negócios. 

 

1.4.17. O Titular deve buscar, sempre onde exequível, a otimização de seus processos de 

forma a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e de resíduos, assim como a 

introdução de formas alternativas de geração de energia, priorizando o consumo de 

energia renovável e menos impactante ao meio ambiente. 
 

Nota 3: O Titular pode disponibilizar, sempre que possível, informações pela web site, de forma que os usuários 

possam entender os processos, os documentos necessários e os valores envolvidos, evitando que tenham que 

retornar à Serventia várias vezes. 

 

1.5. Responsabilidade social e compliance regulatório 

1.5.1. O Titular deve garantir um ambiente de trabalho profissional, que propicia a 

valorização de seu pessoal e que una o absoluto cumprimento por parte da Serventia, 

da legislação trabalhista, das boas prática de responsabilidade social e das 

convenções internacionalmente aceitas relativas ao trato profissional com seus 

funcionários, formalizando sua diretriz. 

 

1.5.2. O Titular não deve tolerar e nem praticar atos abusivos nas relações de trabalho que 

discriminem, desmoralizem, coajam, degradem, constranjam, assediem, humilhem e 

exponham negativamente um colaborador, fornecedor, parceiro ou usuário da 

Serventia, formalizando sua diretriz.  

 

1.5.3. O Titular deve permitir a seus funcionários a livre escolha e, por isso, não fazer 

distinção de credo, sexo, preferência política, inclinações afetivas, seja considerando 

atributos para contratação de pessoal, seja nas promoções internas ou durante as 

relações de trabalho, formalizando sua diretriz. 

 

1.5.4. O Titular deve priorizar a meritocracia como alicerce do crescimento profissional na 

sua Serventia. 
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1.5.5. O Titular não deve aceitar o trabalho infantil em sua Serventia e nem no âmbito de 

suas relações com fornecedores e parceiros. Dentro do âmbito legal e na devida 

possibilidade, dar oportunidades aos jovens aprendizes e estagiários, formalizando 

sua diretriz. 

 

1.5.6. O Titular deve promover um ambiente de trabalho que valorize seus funcionários, 

estimulando-os a crescer e prosperar cultural e socialmente, em harmonia com o 

desenvolvimento sustentável e respeito aos requisitos legais.  

 

1.5.7. O Titular não deve permitir quaisquer relações que possam ser associados à 

servidão, trabalhos forçados ou até mesmo regime de escravidão ou aqueles ligados 

ao tráfico de pessoas, formalizando sua diretriz. 

 

1.5.8. O Titular deve garantir que seus fornecedores, parceiros e clientes durante as 

relações com sua Serventia, cumpram a legislação vigente, não devendo submeter a 

Serventia e a seus funcionários a qualquer situação que configure concussão, 

formalizando sua diretriz. 

 

1.5.9. O Titular não deve tolerar ou patrocinar qualquer ato lesivo à administração pública 

e privada, não devendo aceitar quaisquer atos de corrupção, suborno, cartel e 

fraudes, que possam macular a imagem da Serventia.  

 

1.5.10. O Titular deve garantir que seus usuários, parceiros e fornecedores, quando em 

relacionamento com a sua Serventia, bem como com seus funcionários no uso de suas 

atribuições, não realizem, exijam ou aceitem pagamentos impróprios, duvidosos ou 

ilegais com vista ao favorecimento e concessão de benefícios, privilégios ou 

vantagens que estejam em desacordo com a legislação, formalizando sua diretriz.  

 

1.5.11. O Titular deve garantir que qualquer suspeita de operações que apresentem indícios 

ou evidências que envolvam atividades relacionadas aos crimes de lavagem de 

dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores provenientes direta ou indiretamente 

de irregularidades, ilegalidades ou quaisquer atos lesivos contra a administração 

pública ou iniciativa privada nacional ou estrangeira, seja reportada aos seus canais 

de ouvidoria ou comunicação, com base na boa-fé e na convicção de que o assunto 

será tratado com a devida discrição e lisura com a parte informante.  
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1.5.12. O Titular não deve tolerar pagamentos de facilitação com o  intuito de acelerar ou 

favorecer a análise e obtenções de serviços, autorizações e permissões realizados por 

seus funcionários, terceiros, fornecedores, parceiros ou qualquer agente 

intermediário. 

 

1.5.13. O Titular deve garantir que nenhum funcionário, terceiros, fornecedores ou 

parceiros sofrerá qualquer tipo de retaliação ou penalização caso reporte uma 

situação que se configure como fraude, crime ou distanciamento da lei. 

 

*** 


