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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE CAMBORIÚ 
  OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS das PESSOAS NATURAIS e de INTERDIÇÕES  e 

TUTELAS, das PESSOAS JURÍDICAS e de TÍTULOS e DOCUMENTOS e REGISTRO de 

IMÓVEIS da COMARCA DE CAMBORIÚ – SC 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA E PROGRAMA DE COMPLIANCE 

1. INTRODUÇÃO  

A Registradora Titular do Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de 

Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos e Registro de 

Imóveis da Comarca de Camboriú, Maria Goretti dos Santos Alcântara, doravante 

denominado Serviço Registral de Camboriú, no intuito de respeitar e cumprir a 

legislação em vigor e criar uma cultura de integridade baseada na Ética, resolve criar 

este Código de Ética e Programa de Compliance do Serviço Registral de 

Camboriú, para fazer perpetuar essa Cultura de Integridade baseada na Ética cotidiana 

de comportamento, comprometimento e responsabilidade, que devem nortear as 

condutas e ações de todos os que, de alguma forma, ou façam parte da Equipe da 

Serventia, ou seja: Registradora Titular, Substituto(a), Escreventes Registrais 

Substitutas(os), Escreventes, Auxiliares, Prestadores de Serviços e Fornecedores da 

Serventia que interajam com o Serviço Registral de Camboriú, conscientes de que toda 

e qualquer ação gera responsabilidade e que, o empenho  para cumprir o regramento 

descrito a seguir, contribuirá para a principal missão deste Serviço Registral de 

Camboriú, tido como Essencial, que é o de garantir a publicidade, a autenticidade, a 

segurança e a eficácia dos atos jurídicos em prol do Bem Comum e para o cumprimento 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

2. CONCEITOS ESSENCIAIS: 

Inicialmente precisamos expor os conceitos de algumas palavras ou temas, para que 

todos saibam quais são o sentido e o significado dado a essas palavras e temas no 

âmbito desde Código de Ética e Programa de Compliance do Serviço Registral de 

Camboriú. 

   MSc. MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCÂNTARA - Registradora Titular 
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Ética: Conjunto de regras de comportamento ou visão e missão de vida, que levam o 

sujeito a agir dessa ou daquela forma, em consonância com seu comprometimento com 

o Bem Comum, numa busca constante, em prol do cumprimento do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. A Ética é aquela que orienta as relações entre os 

sujeitos; leva o ser humano a agir dessa ou daquela forma ou a refletir consigo, com os 

outros, com o mundo e com o transcendente; rompe com a totalidade e inclina-se ao 

infinito; coloca-se a Serviço, como responsável pelo Outro. (KEIM, 2007). A Ética faz 

juízo de valor, ela vem de dentro para fora. (AMARAL, 2007).  

Código de Ética e Programa de Compliance do Serviço Registral de Camboriú: É 

um manual de comportamento ético a ser praticado no trabalho e na vida. São normas 

da Deontologia Jurídica Registral que devem ser integralmente cumpridas. No Código 

de Ética e Programa de Compliance estão as normas morais positivadas, dentre estas, os 

Princípios norteadores das relações e das práticas de todos os envolvidos durante o 

Contrato de Trabalho, que devem ser cumpridas, entre outras.   

Conduta humana: Comportamento humano. A conduta humana é considerada formal 

quando o comportamento do sujeito respeita uma série de regras valiosas numa 

Sociedade, numa Comunidade ou numa Serventia Extrajudicial. 

Compliance: É uma prática de governança corporativa, que tem como objetivo 

fornecer subsídios para uma gestão adequada ao direito, aos costumes comerciais e à 

ética da comunidade. (ANSELMO, 2017).   

Bem comum: Um bem ou conjunto de bens que interessa à coletividade e que se 

consegue através dessa mesma coletividade. Almeja beneficiar todos os seus membros. 

(GILES, 1993, p. 11). 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: Um valor ou Princípio Constitucional 

fundamental da República é o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Cabe a todos 

o respeito ao próximo, independentemente de quaisquer situações, eis que todo Ser 

Humano deve ter sua dignidade respeitada. 
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3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

Missão: 

Garantir a segurança jurídica dos cidadãos e das empresas, dando publicidade aos atos, 

contratos, atos constitutivos de pessoas jurídicas e ao direito de propriedade, 

prevenindo assim litígios decorrentes da sua formalização. 

Visão: 

Prover a cidadania e a segurança jurídica aos cidadãos, através de um atendimento 

ético, eficaz, respeitoso e pautado no cumprimento irrestrito da Lei. 

Valores: 

- Eficiência       - Ética        - Legalidade        - Respeito       - Responsabilidade 

Socioambiental 

- Segurança Jurídica    - Transparência na Prestação dos Serviços    - Qualidade 

 

4. PRINCÍPIOS  

Cada Colaborador é responsável por manter-se em comportamento consciente e 

equilibrado, evitando adentrar em quaisquer conflitos de interesses, mormente os que 

possam vir a comprometer ou influenciar de maneira indevida e errônea, o desempenho 

de suas atribuições e responsabilidades, devendo cumprir integralmente as seguintes 

regras deontológicas e de bom convívio profissional: 

4.1.  Se comportar com educação, cordialidade, respeito, empatia, ser verdadeiro e 

íntegro com os Colegas de Trabalho, com a Registradora, com as Autoridades, com os 

Usuários dos serviços praticados no Serviço Registral de Camboriú, bem como com os 

prestadores de serviço e fornecedores;  

 

4.2.  Usar o crachá e o uniforme da Serventia de forma correta e distinta, bem como 

evitar brincadeiras de mau gosto e nocivas ao bom e respeitoso convívio profissional; 
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4.3. Cumprir e respeitar todas as regras e etapas de todos os serviços obedecendo a 

Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Legalidade, sendo proibida a 

imparcialidade no cumprimento das tarefas;  

 

4.4. Não serão toleradas atitudes que signifiquem preconceito de quaisquer espécies; 

 

4.5. Cumprir todas as regras internas de política de segurança física pessoal e da 

Serventia, Política de Segurança da Informação, mormente cumprir o Provimento 88 do 

CNJ e as Normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inclusive instruções com 

relação ao fechamento de caixa e de recebimento de quantia em espécie, respeitar a 

proibição de não adentrar na Serventia fora do horário de trabalho, exceto para 

lavratura de Assento de Óbito, sem a prévia autorização da Registradora Titular ou de 

uma das Escreventes Substitutas. Não passar para ninguém as suas senhas de acesso aos 

Software utilizados, nem a senha dos alarmes e nunca emprestar as chaves dos 

cadeados de acesso ao interior da Serventia;  

 

4.6.  Todos devem comparecer nos eventos programados para os Colaboradores da 

Serventia, como Participação em Cafés dos Aniversariantes e outros Cafés 

comemorativos, Simpósios, Congressos, Palestras, Aulas Virtuais, Curso de Graduação, 

Curso de Pós-Graduação, Festas de Encerramento, Festa Junina, Torneios diversos, 

Livro de Receitas dos Colaboradores, Campanhas Sócio Ambiental,  Campanha de 

cunho humanitário, Campanha do Agasalho, Banco de Alimentos para Doação, Mutirão 

de Mudança, Almoço e Jantar comemorativos, tudo com o objetivo de crescimento 

pessoal, profissional e para melhorar o convívio da Equipe; 

 

4.7. Respeitar a todos, cumprindo todas as tarefas com boa fé, honestidade, 

transparência, urbanidade, presteza, impessoalidade e livre de obtenção de benefícios 

indevidos;  

 

4.8. Informar e orientar, pessoalmente, por e-mail, por telefone, pelo site de forma 

correta e dentro da legalidade;     
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4.9. Sempre agir de forma correta, comprometida e honesta, sendo que em caso de 

dúvida se dirigir à Registradora Titular ou as Escreventes Substitutas ou a seu 

encarregado imediato, a fim de corresponder a confiança depositada; 

 

4.10. Não ficar usando o celular para entrar em redes sociais e no WhatsApp durante 

o expediente, exceto na hora do intervalo e assumir a responsabilidade pelos atos 

praticados, sendo proibido um Colaborador querer imputar a outrem a sua própria falha; 

 

4.11. Respeitar os seguintes Princípios:  Do Sigilo Profissional, da Segurança 

Jurídica, da Segurança da Informação, da Política de Privacidade, da Legalidade, da 

Transparência, da Impessoalidade, da Publicidade, da Menor Onerosidade ao Usuário 

do Serviço e da Fé Pública;   

 

5. DA ÉTICA DA REGISTRADORA TITULAR E DE SEUS 

PREPOSTOS 

São deveres deontológicos e éticos da Registradora e dos Prepostos, em primeiro plano, 

o cumprimento integral do artigo 30 da Lei 8.935/94, a saber:  

5.1 (Art. 30 da Lei 8.935/94) São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 

 

I - Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em 

locais seguros; 

 

II - Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 

III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou 

providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas 

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

 

IV - Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, 

ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade; 

 



     6 

V - Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais 

como na vida privada; 

 

VI - Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que 

tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão; 

 

VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de 

emolumentos em vigor; 

 

VIII - observar os emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

para a prática dos atos do seu ofício; 

 

IX - Dar recibo dos emolumentos percebidos; 

 

X - Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício; 

 

XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem 

praticar; 

 

XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas 

legalmente habilitadas; 

 

XIII - encaminhar ao juízo da Comarca de Camboriú as dúvidas levantadas pelos 

interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva; 

 

XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 

 

5.2. Se aperfeiçoar através da participação em Congressos, Cursos, Vídeo-Aula, 

Palestras, Leituras de Livros técnicos, Simpósios, e se comprometer em estar com os 

Temas e assuntos pertinentes à Serventia devidamente atualizados;  

 

5.3 Respeitar e cumprir as normas trabalhistas, civis e administrativas e tomando para si 

a responsabilidade como Registradora Titular da Serventia perante os órgãos públicos 
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5.4. Levar ao conhecimento das Autoridades as irregularidades de que tiver ciência para 

a reparação dos erros; 

 

5.5. Realizar a qualificação registral de forma imparcial e independente; 

 

5.6. Manter o Princípio elevado do Coleguismo da Equipe;  

 

5.7. Dispor de bons materiais para os Colaboradores efetuarem suas tarefas e zelar pela 

saúde de todos, mormente através do oferecimento de cadeiras e móveis adequados;   

5.8. Obedecer com pontualidade o expediente e os horários de atendimento divulgados; 

5.9. Cumprir todos os prazos legais e se possível entregar os títulos averbados ou 

registrados com antecedência, sempre respeitando a ordem do protocolo;  

5.10. Atender as partes com educação e paciência, explicando de forma clara sobre as 

exigências e/ou procedimentos;  

5.11. Calcular corretamente os emolumentos que serão cobrados e fornecer sempre o 

devido recibo; 

5.12. Devolver com rapidez os emolumentos devidos à parte; 

5.13. Zelar pelos documentos dos usuários, elaborando recibo de entrega destes e recibo 

de devolução quando devolvidos; 

5.14. Evitar emitir laudos complexos, antes emitir laudos bem explicativos com 

embasamento legal; 

5.15. Respeitar o atendimento prioritário conforme determina o Código de Normas do 

Foro Extrajudicial do Estado de Santa Catarina; 

5.16. Agir de forma discreta e imparcial evitando constrangimentos de qualquer 

natureza; 

5.17. Fica proibido o recebimento de comissão, vantagem de qualquer forma, benefício 

e presentes ou lembrancinhas pela prestação dos serviços da Serventia; 
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6. DA RELAÇÃO COM OS COLEGAS DE TRABALHO  

6.1. Se relacionar com os Colegas de Trabalho de forma profissional, primando pelo 

respeito e pelo coleguismo, evitando quaisquer conflitos de cunho profissional ou 

pessoal, que possa vir a prejudicar o bom andamento das tarefas; 

 

6.2. Solicitar ajuda quando necessário e da mesma forma, tentar ajudar o Colega, para 

que haja cooperação e união, com o fim de executar bem as tarefas;  

 

6.3. Manter a cordialidade, o espírito de Equipe, a solidariedade e a lealdade em 

qualquer situação, sendo estritamente proibido falar mal de algum Colega dentro da 

Serventia ou fora do local de Trabalho; 

 

6.4. Ser responsável pela conclusão das suas tarefas, nunca prejudicando os prazos e a 

Equipe; 

 

6.5. Guardar sigilo sobre quaisquer situações pessoais ou profissionais com relação aos 

Colegas ou com relação à execução dos serviços. 

 

6.6. Avaliar as situações concretamente e sempre se pautar pela realização de um 

serviço seguro, ágil, correto e dentro da legalidade; 

 

6.7. Sempre se pautar pelo comprometimento e pela responsabilidade, nunca faltando 

com a verdade com relação as tarefas que executa ou que os Colegas executam, 

informando à Registradora Titular quaisquer possíveis equívocos e/ou comportamentos 

indevidos no local de trabalho;  

  

7. CONDUTAS CENSURADAS E PASSÍVEIS DE REPRIMENDA  

7.1. Usar sem autorização o carro da Serventia para serviços particulares e nos fins de 

semana;  
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7.2. Levar para casa, sem autorização, material de escritório, material de limpeza, ou 

qualquer outro tipo de equipamento comprado para uso exclusivo na Serventia;  

7.3. Usar ou transferir, fora da Serventia, quaisquer informações, dados digitais ou 

tecnologias de propriedade do Serviço Registral de Camboriú; 

7.4. Usar o nome da Serventia ou da Registradora Titular para fornecer informações 

inverídicas, para obter proveito próprio ou proveito de terceiros; 

7.5. A prática de quaisquer tipos de assédio, seja moral ou sexual; 

7.6. Ninguém pode adentrar na Serventia portando arma de fogo, drogas, arma de 

choque ou se utilizar de quaisquer materiais que possam intimidar os Colegas; 

7.7. Quaisquer tipos de preconceito entre os Colegas ou com os usuários dos serviços 

da Serventia, com relação a cor, raça, opção político-partidária, idade, orientação 

sexual, incapacidade física ou mental, gênero, situação financeira ou orientação 

religiosa;  

8. DA RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES DE BENS E DE 

SERVIÇOS 

8.1. O tratamento dispensado aos fornecedores deve ser cordial, educado, sério, 

profissional e as negociações de compra de bens ou serviços deve ser de forma 

transparente, a fim de oferecer segurança, ficando estipulado que nas compras de bens 

ou serviços, deverão ser emitidas as devidas Notas Fiscais; 

  

8.2. A contratação deve priorizar bons produtos com qualidade superior e a melhor 

relação custo-benefício, levando-se em conta também, os prazos de entrega ou 

fornecimento; 

 

8.3. Ninguém poderá receber benefício particular ou para a Serventia, por conta da 

contratação de bens ou serviços; 

 

8.4. A gestão da Serventia fica a cargo da Registradora Titular, com a colaboração dos 

profissionais que forem convocados; 
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8.5. Os pagamentos devidos pela contratação de bens e/ou serviços é de 

responsabilidade da Registradora Titular, que pode solicitar ajuda à outros profissionais 

por essa fiscalizados; 

 

8.6. O zelo, a confiança e a transparência devem ser os pilares de todas as negociações 

e contratações, que devem ser autorizadas pela Registradora Titular;  

 

8.7. Utilizar bens e serviços sustentáveis e com menos impacto socioambiental; 

 

8.8. Em qualquer situação que enseje conflito de interesses da Registradora ou de 

algum Colaborador como por exemplo, registro de documento de parente ou de 

cônjuge, ou outra situação   a pessoa que sabe estar impedida de realizar tal tarefa, deve 

se declarar de pronto, para que outro Colaborador assuma essa incumbência, evitando o 

conflito; 

 

9. DA RELAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO, COM O 

MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS  

9.1. Manter com todas as Autoridades e serventuários da Justiça tanto pessoalmente, 

quanto por telefone ou através de Ofícios ou outro tipo de comunicação, o essencial e 

devido respeito, educação, serenidade e seriedade, sempre respeitando as opiniões 

contrarias, mesmo que divergentes, tudo para o bom e fiel cumprimento da nossa 

missão;  

9.2. Manter-se disposto a atender com prioridade as solicitações das Autoridades;  

9.3. Sempre resolver todas as situações corretamente de forma escrita, cumprindo todo 

o regramento disponível, agindo assim para o Bem Comum e para a pacificação e 

segurança jurídica;  
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10.  DA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

10.1. O Serviço Registral de Camboriu, de forma harmoniosa, a partir de 26 de janeiro 

de 2010, sob a titularidade da Dra. Maria Goretti dos Santos Alcântara, tem apoiado e 

participado reiteradamente das Campanhas e Ações de diversas Entidades Sem Fins 

Lucrativos, inseridas na Comunidade de forma correta e transparente, que promovem o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana sob diversos aspectos. 

10.2. Apoiamos e quando pertinente participamos das Ações, Campanhas e Casamento 

Coletivo promovidos pela Prefeitura Municipal de Camboriú e apoio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina; 

10.3. Dentre elas podemos destacar: Apoio e parceria nas Campanhas do Rotary Clube 

de Camboriú, Campanha do Agasalho, Campanha de Arrecadação de Alimentos, 

Campanha contra a Violência Feminina, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, 

apoio e parceria nas Ações e Campanhas do Lions Clube de Camboriú, como Banco de 

Alimentos e Campanha Solidária do Agasalho; Realização do Casamento Coletivo em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Camboriú; 

10.4. Deve-se apoiar políticas que promovam o desenvolvimento humano por meio de 

relações harmoniosas entre a Serventia e a Comunidade; 

 

10.5. Deve-se conhecer as necessidades da comunidade na qual está inserido, respeitar 

sua integridade cultural e a colaboração deve se dar por meio de ações sociais, para a 

elevação de seu padrão de vida, contribuindo para o desenvolvimento humano; 

 

10.6. Estimular a participação dos colaboradores em assuntos cívicos e eventos 

comunitários; 

 

10.7. Desenvolver e participar de programas de abrangência social, através de 

instituições públicas e comunitárias, organizações não-governamentais, escolas, postos 

de saúde, entre outros. 

 

10.8. Observar os mais elevados padrões de honestidade e integridade em todos os 

contatos com a Corregedoria e funcionários do setor público; 
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 10.9. Abstenha-se de manifestar opinião sobre atos ou atitudes de funcionários 

públicos ou de fazer comentários de natureza política; 

 

 10.10. Ao defender os interesses da Serventia, agir com confiança nos padrões de 

atuação da nossa Serventia e observar sempre os mais elevados princípios éticos e o 

respeito às leis e normas vigentes. 

  

11. DA RELAÇÃO COM SEUS PARES  

11.1. Respeitar a propriedade intelectual e autoria, reconhecendo o trabalho e o mérito 

de seus pares; 

 

11.2. Respeitar as regras básicas da competição e lealdade, empenhando-se pelo 

trabalho em equipe e méritos do grupo; 

 

11.3. Não devem ser feitos comentários que possam afetar a imagem de outros cartórios 

ou contribuir para a divulgação de boatos sobre eles; 

 

11.4. Tratar as demais Serventias com o mesmo respeito com que a Serventia espera ser 

tratada; 

 

11.5. É proibido fornecer informações de propriedade da Serventia ou de projetos de 

seus clientes. 

 

12. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

 12.1. Executar o trabalho de acordo com as exigências legais e legislação pertinente, 

sem exceções, omissões, e de forma a trazer segurança jurídica para as partes 

envolvidas.  

 

12.2. Distribuir as funções entre os prepostos de acordo com a sua capacidade e 

merecimento e obedecer a ordem pré-estabelecida pelo Software de Gestão Odin que os 

Colaboradores usam, para que a distribuição das tarefas seja sempre justa; 



     13 

 

12.3. Responsabilizar-se pelos atos praticados, evitando inclusive omissões de qualquer 

ordem, evitando fazer a conferência dos documentos de forma desatenta;  

 

12.4. É vedada a execução de trabalhos que tenham documentação incompleta ou que 

não respeitem as Leis e Normas do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; 

 

12.5. Executar o trabalho dentro do prazo determinado e nas dependências do cartório, 

exceto quando autorizado formalmente o teletrabalho ou atividade externa; 

 

12.6. Abster-se de prestar serviço, desde a recepção até o registro ou devolução, quando 

o título for de interesse pessoal, estendendo-se a parentes mais próximos (Princípio da 

Imparcialidade); 

 

12.7. Respeitar os limites da territorialidade da Comarca e das suas atribuições para a 

prática dos atos delegados pelo poder. 

 

13. PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SERVENTIA 

 13.1. As ações de marketing e de publicidade da Serventia são fundamentais na 

preservação da imagem de respeitabilidade e confiança da Serventia junto aos 

diferentes públicos, devendo expressar a honestidade e a integridade das suas políticas e 

práticas; 

 

13.2. Toda e qualquer informação, fato, evento, ou ação mercadológica deverá atender 

aos princípios aqui estabelecidos, e não deve, sob qualquer hipótese, levar a 

informações difamatórias, discriminadoras, falsas e/ou incorretas; 

 

13.3. Toda e qualquer publicação – tais como artigos, anúncios, catálogos, folhetos, 

encartes, filmes publicitários ou qualquer outra peça publicitária, bem como outros 

materiais de promoção da Serventia, inclusive o Site do Cartório e o Instagram 

@registrodecamboriu, deve corresponder de modo fidedigno às políticas e práticas 

éticas estabelecidas pela Serventia, e ser devidamente autorizada pela Registradora 

Titular, pela Registradora Substituta ou por um dos Escreventes Registrais Substitutos. 
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14. FURTO OU USO INDEVIDO DOS BENS DA SERVENTIA 

14.1. Todos os colaboradores e prestadores de serviços são responsáveis pelo uso, 

manutenção e proteção do patrimônio da Serventia, incluindo o Arquivo Físico e o 

Arquivo Digital, tais como suas dependências e equipamentos; 

 

14.2. Cabe às chefias a responsabilidade de estabelecer e comunicar aos seus 

colaboradores as políticas e procedimentos necessários para a preservação adequada 

dos recursos materiais e físicos da Serventia; 

 

14.3. A remoção ou utilização não autorizada de material, bem físico ou equipamento 

pertencente à Serventia é considerada ato ilícito e passível de aplicação da legislação; 

 

14.4. Nenhum colaborador ou prestador de serviço pode beneficiar-se da situação de 

trabalho para pedidos ou obtenção de recursos físicos ou financeiros de interesse 

pessoal ou particular. 

  

15. CONFIDENCIALIDADE – USO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

15.1. Os documentos – contratos, cédulas, registros, certidões, registros financeiros e 

contábeis, relatórios de qualquer natureza – são de propriedade da Serventia e não 

podem ser utilizados fora da Serventia ou serem divulgados, a não ser que devidamente 

autorizados para publicação; 

 

15.2. Todos os programas, softwares, planos e projetos, desenvolvidos ou criados 

durante o tempo de atividades junto à Serventia são de propriedade da Serventia; 

 

15.3. Cada colaborador e prestador se serviços deve zelar para que informações de 

propriedade da Serventia fiquem devidamente protegidas e não possam ser acessadas 

por pessoal não autorizado; 
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15.4. Nenhum Colaborador deve passar sua senha de acesso aos softwares ou demais 

arquivos para ninguém; 

 

15.5. Conferências, palestras e apresentações referentes à Serventia ou contendo 

informações sobre as suas atividades só poderão ser realizadas mediante autorização 

prévia da Registradora Titular, ou na sua ausência pela Registradora Substituta; 

 

15.6. Qualquer solicitação externa ou de Colaboradores para realização de trabalhos 

acadêmicos/escolares que tenham como foco as atividades da Serventia, desde que não 

se refiram a assuntos e informações estratégicas, confidenciais ou protegidas pela Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, deverá ser autorizada pela Registradora Titular; 

 

15.7. Todos os colaboradores são responsáveis pela informação segura e precisa contida 

nos registros e documentações que dão sustentação para as atividades da Serventia, 

portanto devem assegurar a correção e adequação dos dados, bem como devem manter 

e salvaguardar toda a documentação de acordo com os procedimentos estabelecidos e 

as exigências da política de controle e proteção dos ativos da Serventia; 

 

15.8. Manter reserva quanto a informações confidenciais a que tiver acesso no 

desempenho profissional; 

  

16. USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO 

16.1. Os recursos e equipamentos de comunicação eletrônica são bens da Serventia para 

uso exclusivo das atividades do interesse do Serviço Registral de Camboriú.  

 

16.2. A Serventia reserva-se o direito de controlar e monitorar o acesso à Internet de 

todos os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da informação, ficando 

vedado o uso para assuntos que não dizem respeito ao trabalho realizado no Serviço 

Registral de Camboriú. 

 

16.3. A senha de acesso aos Softwares de cada Colaborador é intransferível e não deve 

ser divulgada; 
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16.4. Todas as informações da Serventia passíveis de divulgação estão disponíveis no 

sítio eletrônico www.registrodecamboriu.com.br, ou no Instagram 

@registrodecamboriu,  portanto não se admite a transmissão pela Internet de qualquer 

informação ou documento interno, de caráter confidencial; 

 

16.5. Cada Colaborador, no cumprimento de suas atribuições, é responsável pelo envio, 

manutenção e proteção dos dados, arquivos ou outros materiais – tais como softwares e 

hardwares – do sistema eletrônico de informações da Serventia, respeitando-se a nossa 

Política de Privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; 

 

16.6. Todos os que fazem uso da Internet e da Rede Interna (local) de Computadores, 

como meio de comunicação, devem fazê-lo em seu próprio nome, nunca no nome de 

outra pessoa, não se admitindo o uso de qualquer outra senha a não ser a sua própria; 

 

16.7. Nenhum software que não cumpra as políticas da Serventia ou os acordos de 

licenciamento e direitos autorais aplicáveis a cada situação pode ser adicionado ao 

sistema de comunicação eletrônica da Serventia. 

 

16.8. Não se admite a transmissão de arquivos, imagens, jogos interativos, músicas ou 

mensagens que não sejam de interesse da Serventia. 

 

16.9. Todo colaborador deve usar os recursos disponíveis de comunicação eletrônica 

única e exclusivamente para fins profissionais dentro das exigências legais e segundo 

os princípios éticos deste Código de Ética e Programa de Compliance do Serviço 

Registral de Camboriú, sendo assim, não deve transmitir comentários difamatórios, usar 

linguagens, imagens ou arquivos que sejam ofensivos ou induzam qualquer forma de 

discriminação. 

 

16.10. O Serviço Registral de Camboriú tem um Programa de Canal de Compliance, 

que tem por objetivo prevenir fraudes, detectar e punir posturas ilícitas, antiéticas ou 

eventuais desvios de conduta da Registradora Titular e/ou de seus Colaboradores. Esse 

Programa pode ser acessado no sítio eletrônico da Serventia, qual seja: 

www.registrodecamboriu.com.br . 

http://www.registrodecamboriu.com.br/
http://www.registrodecamboriu.com.br/
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16.11. O Serviço Registral de Camboriú valoriza a privacidade de seus usuários e está 

desenvolvendo sua Política de Privacidade para demonstrar seu compromisso em 

proteger os seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 

Federal 13.709/2018, e descrever de que forma sua privacidade é protegida pelo 

Cartório ao coletar, tratar e armazenar suas informações pessoais. A privacidade dos 

usuários do site do Serviço Registral de Camboriú-SC é muito importante e estamos 

comprometidos em resguardá-la. A Política de Privacidade explicita o que é feito com a 

sua informação pessoal. Você pode acessar a nossa Política de Privacidade no nosso 

site www.registrodecamboriu.com.br .  

 

16.12. O Serviço Registral de Camboriú, possui controle interno acerca do acesso às 

suas informações, ou seja, existe o monitoramento quanto ao acesso dos Colaboradores 

aos dados pessoais que é feito apenas para execução das atividades registrais 

disciplinadas em lei.  

 

16.13. Existe o cumprimento integral do Provimento 88 do c. CNJ, inclusive quanto as 

informações armazenadas, que são todas criptografadas e cujo acesso se dá com senha 

individual e monitoramento. 

 

 16.14. Nenhum Colaborador, exceto a Registradora Titular, a Registradora Substituta e 

os Escreventes Registrais Substitutos têm acesso ao Banco de Dados do Servidor da 

Serventia. E cada um tem sua senha específica, cujo monitoramento é realizado. 

  

17. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Toda a Equipe do Serviço Registral de Camboriú, devem proteger e salvaguardar os 

documentos, as ideias, os programas, planos e projetos concebidos e de propriedade da 

Serventia, inclusive os desenvolvidos pelos Colaboradores durante o tempo de seu 

vínculo profissional. 

  

 

http://www.registrodecamboriu.com.br/
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18. MEIO AMBIENTE 

 18.1. A Serventia pautará sua atuação de forma a proteger o meio ambiente. Todos os 

Colaboradores devem conduzir suas operações, seus projetos e seus serviços em 

conformidade com as regulamentações aplicáveis: 

 

a) Usando recursos naturais sem prejuízo ao meio ambiente; 

b) Armazenando e descartando resíduos de acordo com as normas e regulamentações 

sanitárias; 

c) Usando material reciclável, sempre que isso for viável; 

d) Incentivando a reciclagem de materiais, sempre que isso for viável; 

e) Projetando novas instalações e reformas de modo a se integrarem, sem prejudicar o 

equilíbrio natural do ambiente; 

f) Instalando equipamentos de controle e preservação das melhores condições 

ambientais, de forma a garantir a mínima poluição do ar, sonora e visual. 

g) Identificar perigos, avaliar riscos e, sempre que possível, iniciar ações corretivas e 

preventivas bem como levar o assunto ao conhecimento do Titular; 

h) Informar imediatamente quaisquer acidentes e/ou incidentes relacionados ao meio 

ambiente à direção para possibilitar a investigação das causas e dar início a medidas 

corretivas e preventivas; e 

i) Quando aplicável pela legislação local, informar imediatamente os acidentes e/ou 

incidentes às autoridades competentes. 

 

19. MEDIDAS DISCIPLINARES 

19.1. O não cumprimento de normas e regras do Serviço Registral de Camboriú, não 

podem ser tolerados e são passíveis de punição. Reincidências, inclusive o 

descumprimento de planos de ação traçados pela Registradora Titular ou Registradora 

Substituta, bem como por processos de auditoria, após a devida orientação, também é 

sujeito as medidas disciplinares. São punições possíveis: 

a) Advertência verbal; 

 b) Advertência por escrito; 

 c) Suspensão; 
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 d) Demissão sem justa causa; 

 e) Demissão por justa causa. 

 

19.2. A aplicação de penalidades deve ser feita, tanto quanto possível, logo em seguida 

à falta cometida, sob pena de caracterizar o perdão tácito. Admite-se um período maior 

para a aplicação de penalidade quando a falta requerer apuração de fatos e das devidas 

responsabilidades. As sanções devem ser justas, razoáveis e proporcionais à falta 

cometida. Faltas semelhantes devem receber sanções semelhantes. 

19.3. Quando um empregado julgar que há uma disfunção em determinada norma, ele 

deverá recorrer ao seu gestor imediato e solicitar uma revisão dessa norma. Ela será 

reavaliada pelo departamento de RH e/ou Registradora Titular e poderá ser revisada. 

19.4. A aplicação da penalidade deverá ser realizada através de instrumento próprio e 

arquivada na pasta do colaborador. 

 

20. COMPLIANCE 

Todos os processos deverão ser executados utilizando-se controles e procedimentos 

fundamentados nas diretrizes do Serviço Registral de Camboriú, no intuito de atender 

as necessidades da “Governança Corporativa” no cumprimento da sua missão, bem 

como, no atendimento as melhores práticas do mercado, as determinações de regulação 

e principalmente dos regulamentos legais, no cumprimento das leis e regulamentos 

nacionais e internacionais. 

A Serventia está implementando programas de compliance (com fulcro na Lei n° 

12.846/2013) e ações documentadas (com monitoramento constante) da fiscalização da 

conduta dos prepostos e Titular. 

  

 

Camboriú, 11 de janeiro de 2021. 

 



     20 

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa 

Catarina; 

LEI 6.015/1973 atualizada; 

LEI 8.935/94 atualizada; 

LEI 12.846/2013 Anticorrupção; 

 

LEI 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação; 

 

Manual de Compliance Notarial e Registral. Aline Rodrigues de Andrade, Bruno 

Zampier, João Rodrigo de Morais Stinghen. – São Paulo: Editora Lepanto, 2020. 

 

Provimentos do Conselho Nacional de Justiça de nºs 23/2012, 50/2015, 74/2018, 

88/2019 e 104/2020;  

 

Provimentos do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina;  

Diversas Normas ISO.   

 

 

 

 

 

 

 

 


