


 N° EIXO | REQUISITO ATENDIMENTO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO  
(AVALIAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO 2022) COMENTÁRIOS PONTUAÇÃO 

FINAL

I GOVERNANÇA  - Eixo 1 - 40%

1

O Estatuto da Entidade 
está disponível e acessÍ-
vel para todos os asso-
ciados

*data de registro e atualizações e acessi-
bilidade.

*data de registro e atualizações (0,5 
pontos); *acessibilidade (0,5 pontos).

2

Eleição, composição 
dos orgãos sociais, 
indicação de diretoria e 
conselhos amplamente 
divulgados e de conhe-
cimentos dos associa-
dos

*cumprimento das definições do edital 
na última eleição e demais constituições 
dos órgãos sociais da Entidade e divul-
gação.

*cumprimento das definições do edital 
na última eleição e demais constitui-
ções dos órgãos sociais da Entidade 
(0,8 pontos); *evidencias de divulgação 
(0,2 pontos).

3

Representação propor-
cional ao número de 
associados da ANOREG 
Estadual ou de seus Ins-
titutos membros, se for o 
caso.

* planos para angariar associados; *por-
centagem de cartórios associados.

*planos para angariar associados 
(1,5 ponto); *maior ou igual a 50% ( 1,0 
pontos); 35% a 49,99% ( 0,75 ponto); 15% 
a 34,99% (0,5 ponto) ; abaixo de 14,99% 
(0,25 pontos). 

4 Cadastros Atualizados 
das Serventias do Estado

*amostragem (5%) e comparação dos 
dados disponíveis no site da ANOREG 
Estadual e os disponibilizados pelas ser-
ventias em suas páginas. CNJ pode ser 
utilizado como mecanismo complemen-
tar de verificação. 

*todos cadastros atualizados e com-
pletos (1 ponto);  até 10% da amostra-
gem com  cadastros desatualizados 
ou incompletos ( 0,5 pontos); mais que 
10% dos cadastros desatualizados (0 
pontos).

5 Garantia de participa-
ção dos associados

*a entidade tem por obje-
tivo congregar os titulares;                                                                                                
*de que forma isso acontece - reuniões 
ordinárias e extraordinárias de acordo 
com o Estatuto; 
*quais os registros mantidos - Ata ou 
memória das reuniões.

*maior ou igual a 50% ( 2,0 pontos); 
35% a 49,99% ( 1,0 ponto); 15% a 34,99% 
(0,5 ponto); abaixo de 14,99% (0,25 
pontos). 

PRÊMIO NACIONAL DAS ANOREGs



6

Garantia da manuten-
ção dos direitos das 
prerrogativas dos asso-
ciados pela ANOREG Es-
tadual ou de seus Insti-
tutos membros,  quando 
for o caso.

Procedimento docu-
mentado e divulgado de:                                                                                                
*mecanismo de atendimento em ocor-
rência de assistência aos associados;                                                                                                                                
*registros das ocorrências;                                                                                                                          
*representação administrativa ou judi-
cial.

*mecanismo de atendimento em ocor-
rência de assistência aos associados, 
documentado e divulgado  (0,5 pon-
tos); 
*representação administrativa ou judi-
cial (0,25 pontos); *registros das ocor-
rências (0,25 pontos). 

7

Controle e Garantia 
de ética profissional e 
conduta dos associados. 
Realizado pela ANOREG 
Estadual ou de seus Ins-
titutos membros,  quan-
do for o caso.

Procedimento documentado  e divulgado 
para:
*recebimento de denuncia e devidos 
tratamentos;
*quais as formas de controle - utilização 
da ouvidoria Anoreg Br.   

*procedimento, controle e tratamen-
to regulares ( 1,5 pontos); ausência ou 
deficiência no controle ou tratamento 
(0,75 pontos); ausência de procedi-
mento (0 pontos).

8

Participação dos as-
sociados (da ANOREG 
estadual ou dos seus 
institutos membros, 
quando for o caso) em 
eventos e reuniões, de 
integração e motivação 
do segmento 

*alcance da participação dos associados 
em porcentagem de associados totais                                       
*registro de partipação;                                                                                                                                    
*convocação das assembléias, clareza 
nos assuntos abordados, registros de 
ATAS e regularidade.

*maior ou igual a 75% ( 2 pontos); 50% 
a 74,99% ( 1 pontos); abaixo de  49,99% 
(0 ponto).

9

 Assessoria Jurídica da 
ANOREG Estadual ou de 
seus Institutos membros,  
quando for o caso. 

*contrato com pessoa juridica/física 
ou responsável pelo setor/atividade;                                                                                             
*suporte ao cumprimento das resoluções 
e provimento do poder judiciário (CNJ e 
Corregedoria);
*suporte nas relações contratuais da 
Entidade, do pagamento de tributos e no 
relacionamento com o poder público e 
ANOREG BR;
*registros de reuniões, participação em 
eventos. 

*contrato com pessoa juridica/física 
ou responsável/ grupo organizado de 
assessoria jurídica - que acompanhe e 
atue em conjunto com a ANOREG BR ou 
outra entidade representativa da clas-
se (Institutos membros) (0,5 pontos);                                                                                                                      
*suporte ao cumprimento das resolu-
ções e provimento do poder judiciário 
(CNJ e Corregedoria)( 0,5 pontos);                                                    
*suporte nas relações contratuais da 
Entidade, do pagamento de tributos e 
no relacionamento com o poder públi-
co e ANOREG BR;  (0,25 pontos)
*registros de reuniões, participação em 
eventos. (0,25 pontos).



10

 Assessoria Parlamentar 
da ANOREG Estadual ou 
de seus Institutos mem-
bros,  quando for o caso.

*contrato com pessoa juridica/fí-
sica ou responsável/ grupo orga-
nizado de assessoria parlamentar;                                                                                                                      
*relacionamento e registro de 
atendimento com órgão públi-
co e demais entidades, acompa-
nhamento local ou nacional formal;                                                                                                                                
*envolvimento da ANOREG com entida-
des de classe, tribunais e assembléias 
legislativas, através de Assessoria Parla-
mentar;
*registros de reuniões, participação em 
eventos. 

*contrato com pessoa juridica/fí-
sica ou responsável/ grupo orga-
nizado de assessoria parlamentar 
- que acompanhe e atue em con-
junto com a ANOREG BR ou outra 
entidade representativa da classe 
(Institutos membros) (0,5 pontos);                                                                                                                      
*relacionamento e registro de aten-
dimento com órgão público e de-
mais entidades, acompanhamento 
local ou nacional formal(0,5 pontos);                                                                                                                                
*envolvimento da ANOREG com en-
tidades de classe, tribunais e as-
sembléias legislativas, através de 
Assessoria Parlamentar(0,25 pontos);                                                                                                                                         
 *registros de reuniões, participação 
em eventos(0,25 pontos). 

11 Assessoria de Imprensa

*contrato com  pessoa juridica/físi-
ca para assessoria de comunicação;                                                                 
*site;
*canais de mídias sociais (fa-
cebook, instagram, linked in);                                                                          
*atualização contínua de conteúdo;                                                                                                              
*relacionamento com a imprensa local 
por meio de pautas e atendimentos a 
jornalistas locais.

*contrato com  pessoa juridica/fí-
sica para assessoria de comunica-
ção - que acompanhe e atue em 
conjunto com a ANOREG BR ou outra 
entidade representativa da classe 
(Institutos membros) (0,25 pontos);                                                                                                                                        
*site (0,25 pontos);                                                                                                       
*publicações: diárias ou a partir 
de 3x por semana (0,75 pontos), 1X 
ou 2X semana  (0,50 pontos),  me-
nos de 1x por semana (0 pontos);                                                                                                              
*relacionamento com a imprensa local 
por meio de pautas e atendimentos a 
jornalistas locais (0,25 pontos).



12 Atendimento aos asso-
ciados

* atendimento de chamadas (site e tele-
fone) com procedimentos claros e co-
nhecidos por todos os colaboradores;
*procedimentos documentados e com 
evidência do seu cumprimento.

* atendimento de chamadas (site e 
telefone) com procedimentos claros e 
conhecidos por todos os colaboradores 
(1 ponto);
*procedimentos documentados e com 
evidência do seu cumprimento (0,5 
pontos).

13
Participação nas reuni-
ões e eventos da ANO-
REG BR

*registro de presença;                                                                                                                                        
  *inscrições em eventos. 

*acima de 80% de participação nas 
reuniões mensais  desde janeiro de 
2021 (1,5 pontos);  60% a 79,99% de 
participação (1,0 pontos), 35% a 59,99% 
de participação (0,5 pontos) participa-
ções abaixo de 34,99% (0,25 pontos);                                                                                                                                        
* número de participações em eventos: 
de 50% a 100%  (0,5 pontos), abaixo de 
49,99% (0  pontos).

14
Regularidade da situ-
ação associativa junto 
ANOREG BR

*declaração atualizada de regularidade 
emitida pela ANOREG BR. 

*declaração atualizada e regular (2 
pontos).

15 Ações realizadas para os 
seus associados

*estabelecimento de parcerias para 
a aquisição de equipamentos e plano 
de benefícios *agentes promotores de 
campanhas sociais, adequação de TI´S e 
participação no PQTA 

*estabelecimento de 2 parcerias ( 
1,5 ponto), 1 parceria (0,5 pontos);               
*realização de campanhas nos 3 itens 
(1,5 pontos), em dois itens (1 ponto) e 
em 1 item (0,5 pontos).

16

Identificação de forne-
cedores e prestadores 
de serviços subcontra-
tados 

*procedimentos documentado;                                                                                                                              
*critérios objetivos, com avaliação rea-
lizada em prazos regulares e registros;                                                  
* critérios para compras sustentáveis                                                                                                            
*fornecedores cumprem os critérios e/
ou estão na lista de avaliados/ indicados 
pela ANOREG BR. 

*procedimento documentado, com 
critérios objetivos e de compras sus-
tentáveis e com monitoramento regu-
lar realizado (1 ponto); procedimento 
documentado com critérios objetivos 
e com critérios de compras sustentá-
veis e ausência de monitoramento (0,5 
pontos), procedimento documentado 
com critérios objetivos mas sem crité-
rios de compras sustentáveis e ausên-
cia de monitoramento (0,25 pontos) 
e sem procedimento documentado e 
sem monitoramento (0 pontos).



17 Existência de código de 
conduta/ ética

*apresentação do có-
digo de  conduta/ ética;                                                                                       
*demonstração que engloba 
além dos colaboradores contra-
tados, fornecedores e parceiros;                                                                                                                              
*verificação se é de conhecimento de 
todos, pelos registros de treinamentos;
*disponível no site e di-
vulgado nas instalações;                                                                                            
*documento apresentado e discutido em 
reuniões, treinamentos gerais e integra-
ção de novos colaboradores.

*apresentação do código de  
conduta/ ética (0,20 pontos);                                                                                       
*demonstração que engloba além dos 
colaboradores contratados ( forne-
cedores e parceiros) (0,10 pontos);                                                                                                                              
*verificação se é de conheci-
mento de todos, pelos registros 
de treinamentos (0,20 pontos);                                                                                                                         
*disponível no site e divulga-
do nas instalações (0,25 pontos);                                                                                            
*documento apresentado e discutido 
em reuniões, treinamentos gerais e in-
tegração de novos colaboradores (0,25 
pontos).

18

Recrutamentos e con-
tratação de colaborado-
res. *Requisito aplicável 
em Associações Estadu-
ais com mais de 10 (dez) 
colaboradores.

*definição de critérios claros e objetivos, 
baseados em meritocracia e avaliação 
periódica dos colaboradores;
*processo de contratação am-
plamente divulgado e acessível;                                                                              
*em casos de seleção interna, a avalia-
ção possui critérios claros e objetivos.

*procedimento (ou política definido) 
com  clareza, objetividade, baseado na 
meritocracia (0,5 pontos); *documen-
tos dos processos seletivos conforme 
(0,5 pontos). 

19

Formação e educação 
continuada para as-
sociados da ANOREG 
Estadual e dos Institutos 
membros, quando for o 
caso.

*plano de formação para atualiza-
ção e desenvolvimento profissio-
nal dos associados (com cursos nas 
temáticas de cada um dos eixos);                                                                                                                     
*participação nos curso da ENNOR Escola 
Nacional de Direito Notarial e de Registro 
ou Escolas mantidas pelas Anoreg’s esta-
duais e Institutos Membros no último ano;                                                                                                                  
*evidências de treinamento, lista de pre-
sença , fotos e etc.        

*plano de treinamento em todos os 
eixos (0,5 pontos) e incompleto (0 pon-
tos)
*participação dos associados nos 
cursos do plano de treinamento supe-
rior a 50% (1 ponto), entre 49,99% e 15% 
(0,25 pontos); abaixo de 15% (0 ponto);                                                                                                   
*participação dos associados  nos 
cursos da ENNOR (Escola Nacional de 
Direito Notarial e de Registro) ou Esco-
las mantidas pelas Anoreg’s estaduais 
e Institutos Membros no último ano 
superior a 50% (1 ponto), entre 49,99% 
e 15% (0,25 pontos); abaixo de 15% (0 
pontos).



20
Registros e documentos 
atualizados dos colabo-
radores

*ficha de Registro
*contrato de Trabalho CLT*                                                                                                                                     
*controle de horas
*folha de pagamento*
*diplomas e certificados de cursos                                                                                                                           
*atestados Médicos
*atestados ASOs *
*FGTS e INSS*

*itens obrigatórios com * (0,75 pontos); 
um  ou mais itens (0,25 pontos).

21
Atividade e integração 
sócio- cultural dos cola-
boradores

*realização de evento (periodicidade 
anual mínima);
*inclui eventos online. 

*um ou mais eventos/ano (1 ponto), 
menos que um evento anual (0 pon-
tos).

22

Políticas de motivação 
e desenvolvimento dos 
colaboradores. Aplicável 
em Associações Estadu-
ais com mais de 10 (dez) 
colaboradores. 

*subsidiados por indicadores, valorizar 
a inovação, ser aferidos regularmente 
(mínimo anualmente) e contar com a 
avaliação dos superiores, dos pares e 
auto-avaliações. * plano de treinamento 
colaboradores.

*politica definida, indicadores e mo-
nitoramento regulares (0,5 pontos)  
ausência de qualquer item (0 pontos);                                                                                                      
*superior ou igual a 25% dos colabora-
dores partiparam de treinamento (0,5 
pontos) , inferior a 25% (0 pontos). 

23

Plano de benefícios aos 
colaboradores.Aplicável 
em Associações Estadu-
ais com mais de 10 (dez) 
colaboradores.  

*cestas básicas
*vale-alimentação ou similar                                                                                                                                      
*planos saúde
*bolsas de estudo parcial ou integral                                                                                                                            
*auxílio creche

*3 ou mais benefícios (1 pontos), 2 
benefícios (0,5 pontos), 1 ou nenhum 
benefício (0 ponto).



24 Requisitos legais de saú-
de e segurança

*existência de PCMSO, PPRA, alvará 
de funcionamento (questão de apli-
cabilidade) e AVCB, treinamentos de 
evacuação e combate a incêndio;                                                                                                                              
*extintores dentro da va-
lidade e carregados;                                                                                           
*temperatura das instalações agra-
dável. quando necessário, utiliza-
ção dos condicionadores de ar;                                                                                                                                        
*luminosidade nos postos de traba-
lho adequada e em conformidade;                                            
*cumprimento dos protocolos vigen-
tes e organismos de saúde regio-
nais e nacionais incluindo COVID 19;                                                                                                                                           
*plano de treinamento sobre Saúde e 
Segurança no trabalho planejados e 
cumpridos (menor pontuação);
*realização de palestras e ações em saú-
de e segurança (menor pontuação).

*existência de PCMSO, PPRA, al-
vará de funcionamento (questão 
de aplicabilidade) e AVCB, trei-
namentos de evacuação e com-
bate a incêndio (0,20 pontos);                                                                                                                               
*extintores dentro da valida-
de e carregados (0,10 pontos);                                                                                           
*temperatura das instalações agradá-
vel. quando necessário. utilização dos 
condicionadores de ar (0,20 pontos);                                                                                                                                        
*luminosidade nos postos de trabalho 
adequada e em conformidade(0,20 
pontos);
*cumprimento dos protoco-
los vigentes e organismos de 
saúde regionais e nacionais in-
cluindo COVID 19 (0,20 pontos);                                                                                                                   
*plano de treinamento sobre Saú-
de e Segurança no trabalho plane-
jados e cumpridos (0,05 pontos);                                                                                                                                   
*realização de palestras e ações em 
saúde e segurança(0,05 pontos).

25
Limpeza  e manutenção 
das instalações e equi-
pamentos 

*manutenções preventivas/corretivas;                                                                                                           
*manutenção estrutural, compu-
tadores/periféricos, condiciona-
dores de ar, elétrica, hidráulica;                                                                                                                                   
*avaliação do cumprimen-
to do Plano de Manutenção;                                                                                        
*limpeza periódica.

*inspeção visual de limpeza (0,5 pon-
tos);
*manutenção estrutural,computado-
res/periféricos, condicionadores de 
ar, elétrica, hidráulica  (0,25 pontos);                                                                                                                                   
*avaliação do cumprimento do Plano 
de Manutenção (0,25  pontos).

26
Espaço adequado para 
as atividades dos asso-
ciados

*espaço para reuniões;
*ar condicionado;
*WCs dimensionados para a quantidade 
de profissionais, colaboradores e asso-
ciados;
*Acessibilidade e canais de atendimento 
para pessoas com deficiência
*Wi fi. 

*3 ou mais itens (1,5 ponto), 2 itens (1 
pontos), 1 ou nenhum item (0 pontos).

27

As ações da Entidade 
estão coordenadas com 
as diretrizes e ações da 
Anoreg BR 

*identificação, alinhamento e acompa-
nhamento nas respectivas Associações 
Estaduais. 

*adesão e implementação das politi-
cas ANOREG BR (2 pontos).



II INOVAÇÃO, CONTINUIDADE DO NEGOCIO E COMPLIANCE - Eixo 2 - 10%

28

Evidência em Inovação 
em serviços, processos, 
organização e divulga-
ção 

*existência de inovação de processos, 
tecnologias, divulgação.                                                                

*existência de inovação de processos, 
tecnologias, divulgação (0,5 pontos);           
*se há multiplicação das práticas de 
inovação entre associados ou demais 
entidades estaduais (1 ponto).

29

Participação/ envolvi-
mento no desenvolvi-
mento de projetos com 
vista a desjudicialização 
da atividade extrajudi-
cial desenvolvidos plea 
ANOREG Estadual ou Ins-
titutos membros, quan-
do for o caso.

*participa de algum laboratório, grupo ou 
campanhas relacionado ao tema 

*participa de algum laboratório, gru-
po ou campanhas relacionado ao 
tema(1,5 pontos); se não participa (0 
pontos). 

30  Programas de Com-
pliance

*evidência de adoção de Política de 
Compliance da ANOREG
*código de conduta/etica  com detalhes 
dos valores da organização (práticas de 
bom comportamento dos colaboradores, 
previsões de  penalidades, mapeamen-
to dos riscos de condutas inadequadas, 
programa de integridade),   validação e 
divulgação do cumprimento.
*tratamentos de divergências e ocorrên-
cias
*monitoramento da conduta dos colabo-
radores (ações documentadas)   

*3 ou mais requisitos implementados 
(2 pontos), 2 requisitos implementados 
(1 ponto), 1 ou nenhum requisito imple-
mentado (0 ponto).

31 Avaliação de risco e 
continuidade do negócio

*conjunto de estratégias e planos de 
ações que  garantam que os serviços 
essenciais da ANOREG sejam devida-
mente identificados e preservados após 
a ocorrência de um evento disruptivo até 
a normalização da situação

*conjunto de estratégias (0,5 ponto);                                                                          
*planos de ação que  garantem que os 
serviços essenciais sejam devidamen-
te identificados e preservados após a 
ocorrência de um evento disruptivo até 
a normalização da situação (1,5 pon-
tos).



32

Programas de divulga-
ção e Multiplicação das 
politicas de Inovação, 
Compliance e Avaliação 
de risco e continuidade 
do negócio

*realização de Palestras *divulgação de 
artigos ou informativos *multiplicação 
das práticas de inovação, Compliance, 
Avaliação de risco e Continuidade do 
Negocio entre os associados. 

*maior ou igual a 75% dos associa-
dos no total de palestras realizadas 
no último ano (1 ponto); 50% a 74,99% 
dos associados ( 0,5 ponto);  abaixo 
de 49,99% dos associados (0 pontos);                                                        
*divulgação de artigos ou infor-
mativos nas 3 politicas (1 pon-
to), duas politicas (0,5 pontos);                                                                                                                     
*multiplicação das práticas de inova-
ção, Compliance, Avaliação de risco 
e Continuidade do Negocio entre os 
associados (1,5 pontos), duas politicas 
(0,5 pontos).

III SOCIOAMBIENTAL - Eixo 3 - 10%

33 Engajamento em ações 
sociais

*desenvolvimento de ações de respon-
sabilidade social *Participação em cam-
panhas da RARES/ANOREG BR, *promoção 
para engajamento dos associados em 
ações sociais.

*desenvolvimento de pelo menos uma 
ação de responsabilidade social nos 
últimos doze meses (1,0 ponto); *par-
ticipação nas campanhas da RARES 
ANOREG BR (1,0 ponto) *promoção 
para engajamento dos associados em 
ações sociais (0,50 pontos). 

34 Boas práticas ambien-
tais   

*gestão de  resíduos (descarte seletivo, 
ações de eficiência energética e eco-
nomia de energia, reaproveitamento de 
papel e água);
*apresentação de indicadores; *promo-
ção para engajamento dos associados 
em ações e boas práticas ambientais.

*gestão de  resíduos (descarte seletivo 
(0,25 pontos), ações de eficiência ener-
gética e economia de energia (0,25 
pontos), reaproveitamento de papel 
(0,25 pontos) e água (0,25 pontos);                                                                                                                                         
                                        *apresenta-
ção de indicadores (0,5 pontos);                                                                
*promoção para engajamento dos 
associados em ações e boas práticas 
ambientais (1,0 ponto);                  

35

Diretoria Socioambien-
tal. Aplicável em Asso-
ciações Estaduais com 
mais de 10 (dez) colabo-
radores. 

*diretoria, núcleo e/ou res-
ponsável socioambiental;                                                                                              
*tratativas de ocorrên-
cia com tomada de ações;                                                                                                           
*registro de histórico, com planos de 
ações para uniformidade e prevenção de 
reincidência. 

*atende os 3 itens (3 pontos), 2 requisi-
tos atendidos (1,5 pontos), 1 ou nenhum 
requisito atendido (0 pontos).



36

Programa de Diversida-
de e a Inclusão. Aplicável 
em Associações Estadu-
ais com mais de 10 (dez) 
colaboradores. 

*adoção de princípios que definem um 
ambiente que favoreça a diversidade e 
inclusão;
*promoção de ações que visam a am-
bientação e representativadade  entre os 
associados;
*ações para alavancar a mudança de 
clima tornando-o cada vez  mais inclusi-
vo (raça e etnia, gênero e LGBTQIA+).

*adoção de princípios que defi-
nem um ambiente que favoreça a 
diversidade e inclusão (1,0 ponto);                                                                                                        
*promoção de ações que visam a 
ambientação e representativadade  
entre os colaboradores, comunidade e 
associados (1,0 ponto);
*ações para alavancar a mudança de 
clima tornando-o cada vez  mais inclu-
sivo (raça e etnia, gênero e LGBTQIA+)  
(0,5 pontos).

IV QUALIDADE - Eixo 4 - 25%

37 Planejamento estraté-
gico                               

*compreensão da Enti-
dade e do seu contexto;                                                                                                        
*objetivos, missão, visão e valores de-
finidos alinhados com a finalidade da 
Associação prevista no Estatuto;
*compreensão das necessidades e 
expectativas das partes interessadas;                                                                                                             
* orientação estrategica claramente de-
finida, documentada e  comunicada aos 
associados com direcionamento para o 
atendimento das
partes interessadas dos  associados;                                                                                                                                      
 *revisão de periodicidade definida.

*atende os 5 itens (2 pontos), 3 ou 4 
itens atendidos (1 ponto), 2 ou menos 
requisitos atendidos (0 pontos).

38 Sistema de Gestão da 
Qualidade

*participação em cursos e implementa-
ção da ISO 9001:2015 ou outros sistemas 
de gestão.

*certificado de participação em curso 
(2 pontos); *norma implementada (2 
pontos);  em processo de implementa-
ção (1 pontos). 

39

Diretoria da Qualidade. 
Aplicável em Associa-
ções Estaduais com 
mais de 10 (dez) colabo-
radores. 

*diretoria, núcleo e/ou responsável pela 
qualidade ;
*tratativas de ocorrência com tomada de 
ações;
* implementação de melhorias no siste-
ma de gestão da qualidade. 

*existe diretoria, núcleo e/ou responsá-
vel pela qualidade (1 ponto);
*existem evidências de  ações de me-
lhoria no sistema de gestão da quali-
dade (0,75 pontos);
*existem evidencias de tratativas de 
ocorrência com tomada de ações (0,25 
pontos)



40 Participação dos asso-
ciados no PQTA 

*proporção dos cartórios participantes;                                                                                                                   
*aumento da participação nos últimos 
cinco anos (excetuando o período pan-
dêmico - 2020 e 2021). 

*mais de 25% de Associados partici-
pantes (3 pontos);    15% a 24,99% de 
Associados participantes (2 pontos);  
8% a 14,99% de Associados partici-
pantes (1 pontos); abaixo de 7,99% de 
Associados participantes (0,5 pontos);                                                                                                                                         
*aumentou a participação na média 
dos últimos quatro anos (2 Pontos).

41

Formação e Educação 
para a qualidade dos 
associados pela ANOREG 
Estadual ou pelos Insti-
tutos membros, quando 
for o caso.

*proporção dos cartórios associados 
participantes no último ano. 

*participação maior ou igual a 50% dos 
associados na totalidade das ações re-
alizadas no último ano ( 2 pontos), par-
ticipação de 25%  a 49,99%  (1 ponto), 
menor ou igual a 24,99% (0,5 pontos).

42
Participação dos asso-
ciados no Programa da 
Qualidade "Cartório Top"

*relatório da Anoreg BR.

*mais de 25% de Associados partici-
pantes (3 pontos);    15% a 24,99% de 
Associados participantes (2 pontos);  
8% a 14,99% de Associados partici-
pantes (1 pontos); abaixo de 7,99% de 
Associados participantes (0,5 pontos);                                                                                                                                         
*aumentou a participação na média 
dos últimos quatro anos (2 Pontos).

43 Canal de comunicação 
externo

*site que disponibiliza informações sobre 
a entidade, de interesse público e especí-
fica para os associados;
*canais de comunicação e contato (fale 
conosco, chat, e mail, telefone, endere-
ço);
*informações e divulgação dos associa-
dos (com link de direcionamento para as 
serventias).

*site que disponibiliza informações 
sobre a entidade, de interesse público 
e específica para os associados (0,5 
pontos);
*canais de comunicação e contato 
(fale conosco (0,20 pontos), chat (0,20 
pontos), e-mail (0,20 pontos), telefone 
(0,20 pontos), endereço (0,20 pontos));
*informações (0,25 pontos) e divulga-
ção dos associados (com link de dire-
cionamento para as serventias (0,25 
pontos).



44

Canal de comunicação 
interno. Aplicável em 
Associações Estaduais 
com mais de 10 (dez) 
colaboradores. 

*canais internos de comunicação esta-
belecidos entre os executivos e os cola-
boradores (reuniões periodicas, boletins 
informativos, email/telefone )

*canais internos de comunicação esta-
belecidos entre os executivos e os cola-
boradores (reuniões periodicas 1 pon-
tos, boletins informativos  (0,75 pontos) 
, email/telefone (0,25 pontos)).

45 Avaliação da satisfação 
dos associados           

*ferramenta ou mecanismo de ava-
liação da satisfação dos associados                                              
*sistematização dos resultados
* evidências do tratamento das reclama-
ções

*ferramenta ou mecanismo de avalia-
ção da satisfação dos associados (1,5 
pontos)
*sistematização dos resultados   (0,75 
pontos)
* evidências do tratamento das recla-
mações  (0,75 pontos).

V DADOS E TECNOLOGIA - Eixo 5 - 15%

46 Segurança  da Informa-
ção                                                

*politica de segurança de informação;
*definição e aplicação de um processo 
de avaliação do risco de segurança da 
informação;
*definição e aplicação de um processo 
de tratamento de um risco de segurança 
da informação;
*existência de backup ou congênere e 
periodicidade, ferramentas de proteção 
de dados; proteção dos acervo fisico 
com informações sensiveis.   

*politica de segurança de informação 
(0,5 ponto); definição e aplicação de 
um processo de avaliação do risco de 
segurança da informação (1 ponto);
*definição e aplicação de um processo 
de tratamento de um risco de seguran-
ça da informação  (1 ponto);
*existência de backup ou congênere 
e periodicidade, ferramentas de pro-
teção de dados; proteção dos acervo 
fisico com informações sensiveis (0,5 
pontos).   

47
Parcerias para Sistemas 
de Gestão da Informa-
ção                                                

*desenvolvimento de parcerias para 
disponibilização de sistema da gestão da 
informação para os associados;
*parcerias para o apoio do cumprimento 
do provimento 74, criação de subsídio 
para os associados.

*desenvolvimento de parcerias para 
disponibilização de sistema da gestão 
da informação para os associados (1 
ponto);
*parcerias para o apoio do cumpri-
mento do provimento 74, criação de 
subsídio para os associados (1 ponto).



48 Diretoria de Dados e 
Tecnologia 

*diretoria, núcleo e/ou responsável por 
Dados e Tecnologia ;
*tratativas de ocorrência com tomada de 
ações;
*registro de histórico, com planos de 
ações para uniformidade e prevenção de 
reincidência. 

*atende os 3 itens (3 pontos), 2 itens 
atendidos (1,5 pontos), 1 ou nenhum 
item atendido (0 pontos).

49 Integração das Platafor-
mas Centrais Nacionais

*ações de incentivo e divulgação;                                                                                                                                   
*treinamento para utilização da platafor-
ma;
*link da Central de Cartórios https://cen-
traisdecartorios.com.br disponível no site 
da Entidade;
*adesão dos associados e integração 
com as centrais. 

*ações de incenti-
vo e divulgação (1,5 pontos);                                                                                                                                   
*treinamento para utiliza-
ção da plataforma  (1 ponto);                                                                                                                     
*link da Central de Cartórios https://
centraisdecartorios.com.br dispo-
nível no site da Entidade  (1 ponto);                                                                                                            
*adesão dos associados e integração 
com as centrais (0,5 pontos). 

50 Lei Geral de Proteção de 
Dados LGPD

*acompanhamento das discussões e 
iniciativas assunto junto a ANOREG BR;                                                                                                                 
*disponibilização de treinamentos /
material/ informações de apoio para 
o cumprimento da LGPD por parte dos 
associados;
*identificação e promoção de parceiros 
de tecnologia que disponibilizam progra-
mas de gestão de dados. 

*acompanhamento das dis-
cussões e iniciativas assun-
to junto a ANOREG BR  (1 ponto) ;                                                                                                                 
*disponibilização de treinamentos /
material/ informações de apoio para 
o cumprimento da LGPD por parte dos 
associados (1 ponto) ;
*identificação e promoção de parceiros 
de tecnologia que disponibilizam pro-
gramas de gestão de dados (1 ponto). 




