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1. MENSAGEM DA OFICIAL 
 
 
Caro interlocutor, 

 

O Ofício Único da Comarca de Anapu, PA, foi instalado nesse Município no ano de 2018 e, nessa 

jornada, pudemos identificar missão, visão, valores e uma política da qualidade que compõem 

Nosso Propósito.  

 

É fundamental que todos aqueles que decidam construir relações profissionais conosco – 

colaboradores, fornecedores ou clientes – estejam alinhados com nosso propósito, pois essa 

construção não consiste em apenas um conjunto de documentos, mas sim no reflexo de 

profundas convicções desenvolvidas no decorrer de nossa caminhada.  

 

O nosso propósito está formalizado e por isso, todos devem demonstrar ciência da importância 

e assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado, pelo serviço realizado e pelos 

processos executados com qualidade. 

 

Consideramos que as pessoas estão no centro de nossos objetivos e são a energia necessária 

para que a nossa Missão se concretize. 
 
Recomendamos a utilização deste Código como um instrumento de direcionamento de conduta 

profissional, cuja melhor interpretação, em hipótese de dúvida, poderá ser orientada pela 

Oficial de Registros Públicos em exercício ou seus respectivos substitutos. 

 

Por fim, agradecemos pelo comprometimento e dedicação de todos em prol do propósito 

comum de construção de nossa Visão de Futuro. 

 
 
Luisa Helena Iung de Lima Bonatto 
 
Tabeliã e Oficial de Registros Públicos 
Ofício Único da Comarca de Anapu, PA 
 
 

2. INTRODUÇÃO 
 
 
Temos convicção de que organização e qualidade de gestão são pressupostos para a saúde e 

segurança emocional da equipe e de todos que desenvolvem relações profissionais no Cartório 

do Único Ofício da Comarca de Anapu, PA.  

 

O presente Código de Ética é um dos pilares do Sistema de Gestão da Qualidade que vem sendo 

desenvolvido neste Serviço Extrajudicial e se apresenta como vetor norteador da atuação dos 
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colaboradores, fornecedores e clientes. Desse modo, utilizamos este instrumento como meio 

de comunicar e expor nossas demandas, valores e expectativas de conduta, com vistas a 

possibilitar que nosso interlocutor tenha um guia de ação apto a balizar sua conduta dentro dos 

parâmetros reputados adequados no contexto deste Cartório. 

 

3. NOSSO PROPÓSITO 
 

3.1  Nossa missão 
 
 
O Ofício Único da Comarca de Anapu, PA, é um Cartório Extrajudicial, composto por uma Tabeliã 

e Oficial de Registros Públicos, acompanhada de uma equipe de colaboradores que estão em 

constante aprendizado e aprimoramento. Tem como missão “Proporcionar aos usuários 

atendimento humanizado de forma eficiente, com garantia de segurança jurídica, honestidade 

e transparência. Provocar impacto econômico direto no Município, por meio do 

impulsionamento de projetos de Regularização Fundiária de Imóveis Urbanos e Rurais.” 
 
 

3.2 Nossa visão 
 
Para o triênio 2021/2023, nossa Visão é “Ser reconhecido pela sociedade como um fornecedor 

de soluções jurídicas inteligentes, que prima pela evolução tecnológica no contexto das 

atividades notariais e de registros públicos e pela acessibilidade aos Usuários do Serviço”. 

 

 

3.3 Nossos valores 

• Observância ao Princípio da Legalidade; 

• Respeito aos Usuários do Serviço; 

• Qualidade no atendimento; 

• Eficiência nos procedimentos. 

 

3.5 Política da qualidade 

 

Política do Sistema de Gestão Integrado: A política da qualidade do Ofício Único da Comarca de 

Anapu, PA, estabelece as diretrizes necessárias para monitorar e promover a melhoria contínua 

necessária ao desenvolvimento dos serviços notariais e de registros públicos. Com sua 

aplicação, este Cartório busca atender positivamente à expectativa dos usuários do serviço. Por 

isso, se compromete com: 

1. Prestar atendimento cordial, de modo que o usuário se sinta acolhido no momento em 

que passa a ter contato com qualquer dos membros da equipe. E mais: assegurar que, 
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independentemente do respectivo grau de instrução, o indivíduo perceba que 

conseguirá obter o atendimento adequado às suas necessidades, sentindo-se 

respeitado e dignificado a todo momento.  

2. Estrito cumprimento do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros Públicos 

do Estado do Pará, dos atos normativos emanados do Conselho Nacional de Justiça, bem 

como de toda a legislação federal e estadual de regência da atividade. 

3. Observância a padrões de qualidade previamente estipulados com foco na eficiência e 

agilidade na prestação dos serviços, aliada à segurança jurídica, sustentabilidade e na 

prevenção de falhas. 

4. Definição e acompanhamento de indicadores aptos a favorecer clareza na tomada de 

decisões, propiciando proatividade, agilidade, flexibilidade, inovações e criatividade. 

5.  Busca permanente pela melhoria contínua, pautada na convicção de que, se todos os 

dias nos dedicarmos a melhorar apenas 1% em qualquer atividade, constataremos 

impacto positivo extraordinário em médio-prazo, afinal, todo grande objetivo é 

composto de pequenos degraus.  

6. Assegurar que toda a equipe – incluindo novos colaboradores – esteja ciente de que o 

empenho coletivo na evolução dos padrões de atendimento e gestão tem a aptidão de 

refletir diretamente na melhoria da qualidade de vida de cada um. 

7. Contínuo aprimoramento pessoal e profissional de nossa equipe por meio do 

desenvolvimento da auto gestão e de uma atitude voltada à aprendizagem.    

8. Transparência na relação com fornecedores em prol da qualidade de nossos processos 

e serviços.    

9. Atuação na proteção do indivíduo e do meio ambiente, promovendo o bem estar e a 

saúde e prevenindo a poluição mediante a identificação, controle e monitoramento dos 

riscos, mantendo-se apto para atuar em situações de emergências.  
 
 
 

4. RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 

 

Respeitamos o usuário do serviço e temos a convicção de que as pessoas são a razão da 

existência das serventias extrajudiciais. Logo, nosso compromisso é desenvolver um 

relacionamento profissional, pautado no respeito aos seus direitos e na observância à missão, 

visão, valores e política da qualidade deste Cartório. 

 

Não aceitamos ou oferecemos presentes ou gratificações, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para clientes, ou qualquer outra pessoa ou entidade ligada aos negócios do 

Cartório, que possam vir a resultar em algum tipo de obtenção de vantagem pessoal ou para 

terceiros, em detrimento dos interesses da Serventia. 
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Prestamos informações e atendemos às solicitações de forma clara, precisa, respeitando os 

prazos adequados a cada caso, com igualdade de tratamento, sem fazer distinções movidas por 

interesses ou sentimentos pessoais. 

 

Atuamos como um orientador, buscando a satisfação e superação das expectativas dos usuários 

visando à construção e manutenção de relacionamentos sustentáveis e duradouros. 

 

Não nos comprometemos com aquilo que não podemos cumprir. É nossa responsabilidade 

garantir a qualidade na prestação de nossos serviços. 

  

5. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
 
 
A seleção e contratação de fornecedores de produtos e serviços é pautada em critérios técnicos, 

profissionais, éticos, transparentes e deve ser conduzida por meio de processos previamente 

determinados com vistas a impedir que interesses pessoais influenciem nas decisões e, por 

consequência, assegurando ao Cartório do Único Ofício da Comarca de Anapu, PA, e seus 

clientes, a melhor relação custo-benefício. 

 

O Propósito deste Cartório é extensivo aos fornecedores e também deve nortear o 

desenvolvimento de relações baseadas na transparência e no comprometimento com a 

serventia. 

 

Não nos relacionamos com fornecedores que tenham reputação duvidosa, que não tenham 

compromisso em atender à legislação e que explorem mão de obra infantil ou escrava.  

 

Não aceitamos ou oferecemos presentes ou gratificações, ainda que sob a forma de tratamento 

preferencial de ou para fornecedores ou qualquer outra pessoa ou entidade ligada à atividade 

extrajudicial, que possam vir a resultar em algum tipo de fornecimento ou obtenção de 

vantagem pessoal ou para terceiros, em detrimento dos interesses do Cartório e da Sociedade. 

 

A relação entre o Cartório e seus fornecedores é uma via dupla que deve ser orientada pela 

transparência, pela seriedade, pelo profissionalismo e pela harmonia, em prol da garantia de 

prestação de serviços extrajudiciais de qualidade, e de cumprimento dos pactos entabulados. 

 

6. RELACIONAMENTO COM COLABORADORES 
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O principal valor cultivado pela equipe do Cartório do Único Ofício da Comarca de Anapu, PA, 

composta pela Oficial e respectivos colaboradores, é o de Segurança Emocional. Nós 

acreditamos que esse é um pressuposto para que qualquer indivíduo consiga bem 

desempenhar sua funções.   

 

Logo, todos os colaboradores trabalham com a segurança de que não serão exortados ou 

negativamente expostos pela Oficial na presença de clientes, nem mesmo de outros 

colaboradores. Além disso, todos os membros da equipe devem sempre ter consciência de que 

não é admitida qualquer forma de exposição do respectivo colega, no ambiente de trabalho. 

Todas as interações verbais devem ser pautadas pela discrição, respeito e manutenção de baixo 

tom de voz.  

 

Todos os colaboradores da serventia são merecedores de respeito, independente do cargo 

ocupado, do tempo de serviço, ou da espécie de vínculo (direto ou terceirizado).  

 

Não toleramos atitudes discriminatórias, sejam elas de raça, cor, sexo, idade, nacionalidade, 

religião, estado civil, orientação sexual, deficiência física ou classe social. 

 

Não permitimos a realização de atividades profissionais estranhas aos serviços notariais e de 

registros públicos durante a jornada de trabalho. 
 
Esforçamo-nos continuamente para construir um ambiente saudável e baseado no respeito 

mútuo e na harmonia.  

 

Visamos o bem estar um do outro, valorizamos a saúde e a interação com a sociedade e o meio 

ambiente, de maneira sustentável e justa. 

 

Valorizamos as atitudes inovadoras, o empreendedorismo, o desenvolvimento pessoal e 

profissional de todos, assim como nos esforçamos para identificar, manter e valorizar os 

talentos. 

 

Acreditamos que todo ser humano está em construção e em constante evolução. Por isso, nosso 

objetivo central na gestão de recursos humanos é propiciar ambiente fértil para o 

desenvolvimento pessoal de cada um dos membros da equipe.  
 
Estamos abertos para ouvir feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, pois acreditamos que 

eles têm fundamental papel no processo de evolução do indivíduo. Mantemos postura de 

gratidão a cada pessoa que dedica parte de seu tempo para mostrar um caminho voltado à 

evolução.  
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Prestigiamos as conquistas individuais e de equipe, estabelecendo critérios claros e 

transparentes para o reconhecimento e a distribuição justa de eventuais prêmios. 

 

Acreditamos na liderança “espelho” que deve refletir a conduta e postura ética exemplar, que 

inspire confiança e seja um modelo a ser seguido por todos. 

 

Utilizamos os recursos, incluindo informações, com responsabilidade e racionalidade, buscando 

a eficiência e nos responsabilizando pelos nossos atos. 

As manifestações e declarações em nome do Cartório só deverão acontecer quando 

devidamente autorizadas por pessoal habilitado para tanto. 
 

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E COM O MEIO AMBIENTE 

Respeitamos a comunidade, suas necessidades e características e nos esforçamos para 

estabelecer um relacionamento mutuamente harmonioso, respeitoso e ético em todos os locais 

que atuamos. 

  

Apoiamos políticas que promovam o desenvolvimento social e ambiental contribuindo para a 

elevação do padrão de vida das pessoas, respeitando as características culturais e sociais e o 

meio ambiente. 

 

Estimulamos a participação e a tomada de consciência de todos os colaboradores e parceiros 

em prol de uma sociedade mais humana, justa e sustentável. 

 

Reconhecemos a importância de manter abertos canais de comunicação efetivos que 

possibilitem à comunidade expressar o que se espera do Cartório, enquanto agente de 

transformação social. 
 
Cumprimos com as exigências da legislação ambiental, buscando a pro atividade na avaliação 

de impactos e na oferta de eventuais compensações necessárias. 

 

Usamos racionalmente os recursos materiais e equipamentos, buscando a reutilização e ou 

reciclagem de maneira a não prejudicar o meio ambiente. 
 
Destinamos de maneira adequada os resíduos produzidos a partir de nossa atividade. 
 
 
 

8. RELACIONAMENTO COM OS ORGÃOS PÚBLICOS 
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Reconhecemos nosso dever legal de manter postura cordial e de pronta colaboração com o 

Poder Judiciário, seus órgãos auxiliares e todos aqueles que desempenham Funções Essenciais 

à Justiça.  

Primamos pela observância ao princípio da legalidade e atendemos prioritariamente as requisições 

de papéis, documentos, informações ou providências solicitadas pelas autoridades judiciárias ou 

administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo; 

Somos imparciais e íntegros nos contatos e relacionamento com os representantes e 

funcionários do poder público. 

 

 


