
 
 

 

Prezados(as) usuários(as) do Cartório Canaã, 

 

Nosso propósito enquanto serventia extrajudicial é promover cuidado e atenção 

aos usuários através da prestação de serviços registrais com técnica jurídica atualizada, 

soluções seguras e eficientes que caminhem em direção à realização dos direitos de todas 

as pessoas que nos procuram. Só conseguiremos atingir essa missão se agirmos com 

integridade, de forma justa, honesta, com base nos valores que nos guiam, com respeito 

à dignidade da pessoa humana e com foco no desenvolvimento da cidade de Canaã dos 

Carajás. 

 

 Para reforçar a prática desses valores desenvolvemos esse Código de Ética, cujas 

orientações nos auxiliam sobre como agir no dia-a-dia do trabalho e em todas as relações 

internas e externas em nome dessa serventia. Em complemento, para reforçar a prática de 

nossos valores, também desenvolvemos a Política de Direito Antidiscriminatório – 

Cartório Canaã, que embasa nosso compromisso no combate à discriminações 

institucionais.  

 

 Nosso Código de Ética e Política de Direito Antidiscriminatório têm os seguintes 

objetivos: 

 

1. Estabelecer uma cultura organizacional que preserve a reputação do Cartório 

Canaã junto à comunidade, usuários, fornecedores, outras serventias e agentes 

públicos e funcionários do cartório - bem como priorize a integridade física, 

emocional e moral destes últimos. 

2. Guiar atendimentos e condutas com base no direito antidiscriminatório, 

estabelecendo o compromisso com práticas que respeitem os usuários e suas 

individualidades. 

 

 

Canaã dos Carajás, 2 de março de 2022. 

 

Carla Carneiro Bichara - Advogada – Instituto Cartório com Delicadeza 

Antônio Carlos Apolinário – Oficial Interino Cartório Canaã | Tabelião e Registrador 

no Cartório Curionópolis. 
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Código de Ética – Cartório Canaã 

 

Este Código estabelece os princípios fundamentais e as normas de conduta das 

funcionárias e dos funcionários do Cartório Canaã – Cartório do 2° Ofício de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Canaã do Carajás, estando 

vinculados a esse instrumento em todas as ações e atividades que produzam em nome da 

serventia.  

 

1. Identidade Organizacional 

 

Missão: 

Promover cuidado e atenção aos usuários através de serviços de registro prestados 

com técnica jurídica atualizada, modernidade e segurança. 

 

Visão para 2024: 

Ser reconhecido como cartório paraense de excelência na jornada do usuário, garantindo 

segurança jurídica, atendimento humanizado e efetivação de direitos. 

 

Valores: 

1. Segurança jurídica: foco na atualização legal, acadêmica e prática dos serviços 

notariais e registrais garantindo a segurança dos atos praticados. 

2. Efetivação de direitos: proteção de direitos e prevenção de conflitos 

considerando a individualidade dos usuários. 

3. Respeitabilidade: o respeito às pessoas e suas individualidades é aspecto central 

da cultura corporativa do Cartório Curionópolis. 

4. Cuidado: atenção aos usuários dos serviços extrajudiciais, funcionários do 

cartório e comunidade local da cidade de Curionópolis. 

5. Delicadeza: atuação com base nos estudos do Instituto Cartório com Delicadeza 

que estuda os processos internos e externos das serventias extrajudiciais com foco 

na satisfação de direitos a partir da tríade Comunicação Não Violenta (CNV), 

Tecnologia, Direitos Humanos e Direito Antidiscriminatório na Prática Notarial e 

Registral. 

6. Sustentabilidade: prestar serviços com o mínimo de impacto ambiental possível, 

estudando continuamente maneiras de existir de forma menos prejudicial ao meio 

ambiente. 

7. Valorização do Direito Antidiscriminatório: foco em práticas 

antidiscriminatórias que prezem pela respeitabilidade dos usuários do cartório e 

da comunidade. 

8. Proteção às mulheres: combate à violência doméstica patrimonial nos atos 

praticados na serventia. 

Política de Qualidade:  
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Prestar serviços registrais de forma acessível, eficaz e segura, cumprindo normas 

e legislações e priorizando o bem-estar dos usuários internos e externos por meio do 

reconhecimento de suas individualidades. 

 

2. Princípios 

 

Cada funcionário é responsável por manter-se à parte de interesses conflitantes ou 

competitivos, sendo a dignidade da pessoa humana o nosso fundamento primeiro. São 

princípios fundamentais do comportamento dos funcionários do Cartório Canaã: 

 

1. Fazer do ambiente do cartório um espaço de efetivação de direitos, resolução de 

problemas, acolhimento de demandas, contribuindo para suavizar o peso de quem 

procura serventias extrajudiciais com a imagem de local ineficiente e impessoal. 

2. Trabalhar com base no cumprimento da legislação e manter-se atualizado com as 

inovações legislativas. 

3. Prestar serviços com honestidade, transparência, eficiência e urbanidade, sempre 

preservando o sigilo do atendimento e a proteção aos dados pessoais a que temos 

acesso. 

4. Zelar pelo aprimoramento do serviço prestado, buscando atualização e 

capacitação profissional.  

5. Orientar o usuário de maneira simples, direta, clara e paciente, recorrendo aos 

recursos de visual law disponibilizados para facilitar o atendimento.  

6. Comunicar-se internamente e com os usuários do cartório exercitando a 

abordagem da Comunicação Não Violenta (CNV) para facilitar a troca de empatia 

na relação estabelecida. 

7. Prestar serviço sem finalidade de favorecimento pessoal ou obtenção de 

benefícios indevidos.  

8. Responsabilizar-se em entregar excelência à jornada do usuário, desde o início do 

atendimento, passando pela entrega do ato e dúvidas que possam surgir após o 

ato.  

9. Combater a discriminação de gênero, raça, classe e sexualidade nos atendimentos 

e manter-se disponível para os treinamentos sobre equidade de gênero, combate 

ao racismo e combate a lgbtfobia sempre que disponibilizados por essa serventia. 

10. Manter o ambiente de trabalho organizado e limpo. 

11. Comprometer-se com horários, prazos e vestimentas adequadas para a melhor 

prestação do serviço. 

12. Não fazer ao outro aquilo que não quer que o outro faça a você (atitude passiva); 

e fazer ao outro aquilo que quer que o outro faça a você (atitude pró-ativa) - Lei 

de ouro da Ética. 

 

3. Ética do oficial de registro e seus prepostos 

 

Dos deveres éticos: 
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O exercício da atividade notarial e registral implica a organização técnica e 

administrativa destinada a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos 

atos jurídicos. O exercício de tal atividade envolve os seguintes deveres (de acordo com 

art. 30 da Lei Federal n° 8935/1994, Código de Normas dos Serviços Notariais e de 

Registro do Estado do Pará e considerações desenvolvidas por essa serventia): 

 

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

locais seguros; 

2. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza, considerando o 

aconselhamento jurídico que promova equilíbrio de negociação entre as partes. 

3. 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; 

4. Manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens 

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

5. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais 

como na vida privada; 

6. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que 

tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão; 

7. Afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos 

em vigor; 

8. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício e recibo destes; 

10. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício; 

11. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar; 

12. Facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas 

legalmente habilitadas; 

13. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida 

a sistemática processual fixada pela legislação respectiva; 

14.  Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 

15. Apresentar-se trajado de acordo com a necessidade do serviço, priorizando a 

utilização de uniforme institucional. 

16. Manter o espírito de solidariedade e cooperação na equipe. 

17. Zelar pela economia de material e contribuir no propósito de redução de impacto 

negativo no meio ambiente. 

18. Observar a importância de manter os sistemas atualizados, contribuindo na 

materialização de indicadores de gestão. 

 

 

4. Relacionamento com usuários dos serviços notariais e registrais 

 

1. Prestar informações claras e inequívocas a respeito dos serviços prestados pela 

serventia, ficando vedada a advocacia administrativa; 

2. Calcular, com toda precisão, o depósito prévio a ser exigido pela parte, 

informando que poderá haver diferença a receber ou devolver, evitando assim 
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transtornos de qualquer natureza e favorecendo o estabelecimento de vínculo de 

confiança entre o prestador de serviço e o usuário; 

3. Devolver valores quando, por qualquer forma, o serviço contratado não puder ser 

praticado, descontando os relacionados às custas e emolumentos, bem como 

devolver excedentes na cobrança quando da prenotação; 

4. Cumprir com pontualidade o expediente ao público; 

5. Observar os prazos previstos em lei para a entrega e prática de ato registral. 

6. Zelar pela guarda e conservação de documentos entregues pela parte, vedada a 

retenção dos não prenotados; 

7. Atender os usuários do serviço extrajudicial de forma impessoal, evitando 

favorecimentos. 

8. Recusar recompensas e benefícios de qualquer natureza em troca da prestação de 

serviços; 

9. Respeitar a prioridade de atendimento ao público usando como critério exclusivo 

a ordem de chegada, salvo as exceções legais. O atendimento será prestado 

rigorosamente para aqueles que estiverem no recinto, e portarem a respectiva 

senha dentro do horário de expediente; 

10. Agir de forma imparcial, ou seja, se eximir em expressar opiniões que exorbitem 

os limites da função; 

11. Manter sob sigilo as informações relacionadas à prestação do serviço, exceto 

quando autorizada pela parte interessada. 

12. Utilizar no atendimento a abordagem da Comunicação Não Violenta (CNV) e os 

princípios básicos de direitos humanos, conforme treinamento disponibilizado por 

essa serventia. 

13. Orientar mulheres sobre seus direitos básicos, sobretudo para evitar violência 

patrimonial. 

 

5. Relação com os colegas de trabalho 

1. Solicitar cooperação e ajuda na mesma medida em que esta é prestada; 

2. Evitar condutas que gerem prejuízo para o colega de trabalho; 

3. Sinalizar diretamente para o responsável pelo ato, relativamente a quaisquer erros 

encontrados, de maneira assertiva; 

4. Relacionar-se com imparcialidade e profissionalismo com o colega de trabalho, 

evitando que possíveis conflitos pessoais influenciem na execução e no bom 

andamento das tarefas; 

5. Responsabilizar-se pela resolução de problemas pendentes antes de se ausentar; 

6. Manter o espírito de solidariedade e lealdade para com os colegas; 

7. Agir com comprometimento; 

8. Auxiliar na promoção do desenvolvimento pessoal próprio e do colega; 

9. Demonstrar coerência entre os atos e suas motivações. 

 

6. Integridade Profissional e Pessoal 
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1. Atuar sempre em defesa dos melhores interesses da serventia, mantendo sigilo dos 

serviços prestados evitando divulgações a terceiros; 

2.  Avaliar situações que possam gerar conflito prevenindo conduta não aceitável do 

ponto de vista ético. 

3. Em particular, não são aceitáveis as seguintes condutas: 

• Usar seu cargo, função ou informações sobre o cartório ou de seus usuários, para 

influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros; 

• Usar equipamentos e outros recursos do cartório para fins particulares; 

• Usar para fins particulares ou repassar a terceiros tecnologias, metodologias, 

“know how” e outras informações de propriedade do cartório ou por ele 

desenvolvidas ou obtidas; 

• Não admitir, em qualquer hipótese, a exploração do trabalho infantil e/ou escravo, 

preservando-se o direito de não contratar serviços ou ter relacionamento comercial 

com organizações, entidades e, ou instituições que adotem essa prática; 

• Não admitir, nos processos de recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, 

comunicação, promoção, desligamento, transferência ou quaisquer outros fatores 

correspondentes ao desempenho profissional, qualquer forma de discriminação 

relativa à raça, gênero, orientação sexual, cor, religião, idade, origem étnica, 

incapacidade física ou mental e/ou qualquer outra classificação protegida por leis 

federais, estaduais ou municipais; 

• Não admitir qualquer conduta que possa gerar um ambiente de trabalho hostil, 

intimidador e ofensivo, assim como, qualquer atitude que se configure como 

atentatória à integridade física ou moral. 

• Não admitir consumo de bebida alcoólica, drogas, assim como qualquer outro 

meio que possa implicar em quebra da sobriedade do ambiente de trabalho. 

• É vedada qualquer manifestação em nome do cartório ou em sua representação, 

salvo quando expressamente autorizado pela serventia. 

 

7. Relação com fornecedores e parceiros 

 

1. Excluir terminantemente os interesses pessoais na escolha, contratação de 

fornecedores ou aquisição de bens, buscando, em tais situações assegurar, a 

serventia, assim como a seus usuários, a melhor obtenção do custo benefício. 

2. Evitar desvios éticos que sugiram favorecimentos ou dúvidas nas negociações 

com virtuais fornecedores, eliminando todos que atentem contra a moral e a lei. 

3. A relação entre a serventia e seus fornecedores deve ser harmoniosa e 

transparente, de forma a garantir qualidade e confiabilidade nos serviços 

contratados; 

4. A gestão dos contratos deve acontecer de forma a assegurar os direitos e deveres 

entre as partes, observando-se sempre os prazos de validação dos serviços 

prestados neles vigentes, bem como os pagamentos e as eventuais prorrogações, 

de forma a assegurar-se das vantagens incidentes sobre os negócios. 

5. Agir com equilíbrio nas negociações e na celebração de contratos; 
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6. Manter o compromisso com a qualidade e eficiência em todas as etapas de 

trabalho; 

7. Guardar sigilo das informações; 

 

8. Relação com a comunidade 

1. Apoiar as políticas que promovam desenvolvimento humano na harmonia das 

relações entre serventia e comunidade; 

2. Estimular a participação dos funcionários em assuntos cívicos e eventos 

comunitários; 

3. Desenvolver e participar de programas de abrangência social; 

 

9. Relação com o setor público 

1. Conservar elevados padrões de honestidade e integridade nos contatos com o 

Tribunal de Justiça, seus integrantes e funcionários; 

2. Manter atualizados os dados que outras instituições públicas necessitam para 

melhor execução de seus serviços. 

 

10. Relação com outras serventias 

1. Preservar e proteger a propriedade intelectual de terceiros, exaltando o trabalho e 

mérito de seus companheiros. 

2. Respeitar as regras básicas da competição com lealdade, empenhando-se pelo 

trabalho em equipe e pelos méritos do grupo; 

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

ou contribuir para a divulgação de boatos sobre eles; 

4. Tratar as demais serventias com o mesmo respeito com que a serventia espera ser 

tratada; 

 

11.  Execução do serviço 

1. Executar o serviço mediante observância e respeito às exigências legais, de modo 

a trazer segurança jurídica para as partes envolvidas; 

2. Preservar a ordem pré-estabelecida para a distribuição do trabalho, com o intuito 

de propiciar uma divisão mais justa de tarefas; 

3. Empregar todos os sentidos visando proceder a conferência dos documentos de 

forma absolutamente escorreita; 

4. Conferir de forma minuciosa a documentação apresentada para realização de 

determinado serviço, de forma a atentar para sua veracidade e atualidade. 

5. Executar o trabalho dentro do prazo determinado e nas dependências do cartório; 

6. Respeitar os limites da territorialidade da comarca e das suas atribuições para a 

prática dos atos delegados pelo poder. 

 

12. Propaganda e Publicidade 
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1. As ações de marketing e de publicidade da serventia são fundamentais na 

preservação da imagem de respeitabilidade e confiança da mesma junto aos 

diferentes segmentos, devendo divulgar a integridade das suas políticas e práticas; 

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

aos princípios aqui estabelecidos, e não deve, sob qualquer hipótese, conter 

informações difamatórias, discriminatórias, falsas e/ou incorretas; 

 

13. Confidencialidade - Uso e registro das informações  

1. Os documentos - contratos, cédulas, registros, certidões, registros financeiros e 

contábeis, relatórios de qualquer natureza – são de propriedade exclusiva da 

serventia e não podem ser utilizados fora dela, consistindo sua divulgação em 

cometimento de falta grave, que autoriza o rompimento da relação laboral. 

2. Todos os programas, planos e projetos, desenvolvidos ou criados durante o tempo 

de atividades junto à serventia são de sua propriedade exclusiva. Esse material 

somente poderá ser retirado ou divulgado com prévia autorização, visando 

atividade profissional em nome da serventia e considerada oportuna pelo titular, 

devendo, ao final ser restituído e mantido nos arquivos da mesma. 

3. Cada funcionário e prestador se serviços deve zelar para que informações de 

propriedade da serventia fiquem devidamente protegidas e não possam ser 

acessadas por pessoa não autorizada; 

4. Conferências, palestras e apresentações referentes à serventia ou contendo 

informações sobre as suas atividades só poderão ser realizadas mediante 

autorização prévia do titular ou da substituta. 

5. Qualquer solicitação externa ou de funcionários para realização de trabalhos 

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

não se refiram a assuntos e informações consideradas confidenciais, deverá ser 

autorizada pelo titular ou pela substituta. 

6. Todos os funcionários 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 

instituição; 

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

desempenho profissional; 

 

14. Meio Ambiente 

A serventia atuará em todas as localidades onde desenvolve atividades comerciais 

de forma a proteger o meio ambiente. Todos os funcionários devem conduzir suas 

operações, seus projetos e seus serviços em conformidade com as regulamentações 

aplicáveis. Adotaremos as seguintes práticas: 

1. Armazenar e descartar resíduos de acordo com nossas diretrizes “Cartório 

Canaã e Separação de Resíduos”.  
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2. Utilizar material reciclável, sempre que viável. 

3. Manter relação com catadores locais que possam destinar resíduos de 

maneira menos prejudicial ao meio ambiente. 

4. Zelar pelo uso consciente de energia elétrica. 

 

15. Medidas Disciplinares 

 

Descumprimentos de normas e regras da serventia não podem ser tolerados e são 

passíveis de análise para punição - uma vez que nosso objetivo é agir de forma íntegra, 

salvaguardando os direitos das pessoas e protegendo seus dados. Reincidências, inclusive 

o descumprimento de planos de ação traçados por processos de auditoria, após a devida 

orientação, também está sujeito a medidas disciplinares. Consequentemente, constituem-

se punições aplicáveis: 

1. Advertência verbal do superior imediato ou da área jurídica ou recursos 

humanos; 

2. Advertência escrita do superior imediato ou da área jurídica ou recursos 

humanos; 

3. Encaminhamento do caso para o Oficial para avaliação de medidas corretivas, 

punitivas ou indenizatórias; 

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 

de tempo 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. 

Quando um funcionário julgar que há uma disfunção em determinada norma, ele 

deverá recorrer ao seu chefe imediato e solicitar uma revisão dessa norma. A mesma será 

reavaliada pelo titular e substituta. Qualquer ato deverá ser registrado no Relatório de 

Problemas Disciplinar e arquivado na Ficha Individual do Funcionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer tratamento que exponha o colega à situação vexatória pode se 

enquadrar como assédio moral, sujeito à aplicação de medidas disciplinares. 

Ainda em sede de medidas disciplinares, repudia-se qualquer ato que atinja a 

integridade dos funcionários desta serventia. 
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Política de Direito Antidiscriminatório – Cartório Canaã 

 

 Apresentação 

O Cartório Canaã em parceria com o Instituto Cartório com Delicadeza 

desenvolveu a presente Política de Direito Antidiscriminatório. A finalidade do Instituto 

Cartório com Delicadeza é desenvolver formas de pensamento e percepção que integram 

pensamento crítico, autorreflexivo e observação cuidadosa dos fenômenos que passam 

dentro de um cartório através dos eixos definidos como orientadores da pesquisa: 

Comunicação Não-Violenta (CNV), Tecnologia, Direitos Humanos e Direito 

Antidiscriminatório - que devem orientar as percepções sobre a realização da função 

social dos cartórios como instrumentos eficientes, seguros e delicados de consecução da 

paz social. 

 O Direito Antidiscriminatório, conforme Adilson José Moreira (2020), tem por 

objetivo principal regular e operacionalizar o sistema protetivo presente no sistema 

jurídico de uma nação, através de normas dirigidas à generalidade das pessoas, mas 

principalmente normas destinadas à inclusão de grupos vulneráveis. Como a missão do 

Cartório Canaã visa a efetivação de direitos das pessoas, observamos a necessidade de 

pensar na efetivação de direitos de todas as pessoas que passarem por esta serventia 

extrajudicial. 

 Em que pese já haver inúmeras normas que pretendem prevenir ou punir práticas 

discriminatórias, reconhece-se que o Direito ainda não é suficiente, uma vez que apesar 

da relevância destas normas elas “parecem carecer de efetividade porque estão inseridas 

em um cultura cujos pressupostos e práticas ainda não acompanham os avanços 

legislativos” (MOREIRA, 2020). 

 

O que é o Direito Antidiscriminatório? 

“O Direito Antidiscriminatório compreende um aparato teórico, um corpo de normas 

jurídicas, precedentes jurisprudenciais, medidas legislativas e políticas públicas 

necessárias para a consecução de um programa de transformação social presente nos 

textos constitucionais das democracias contemporâneas. Ele está estruturalmente 

relacionado com o objetivo de construção de uma sociedade justa na qual as pessoas 

possam ter acesso aos meios necessários para poderem viver de forma digna. Isso inclui 

o gozo do mesmo nível de respeitabilidade social e também das condições materiais 

necessárias para a inserção social. O ideal da antidiscriminação não designa apenas um 

princípio que proscreve atos arbitrários, mas sim um projeto social que pretende expandir 

a prática democrática por meio da promoção de medidas inclusivas e da construção de 

uma cultura social baseada no reconhecimento de todos como atores que podem atuar de 

forma competente no espaço público” (MOREIRA, 2020). 
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Através dos estudos de Adilson José Moreira (2020) definimos que as práticas 

antidiscriminatórias para efetivação da justiça a nível extrajudicial nesta serventia tem 

como ponto central a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional que pressupõe 

a noção de paridade entre grupos como manifestação de justiça social. Alcançar esse 

objetivo requer posturas de luta contra os processos de discriminação inerentes à 

obstáculos sistêmicos à inclusão e ao alcance de respeitabilidade por todas as pessoas que 

passarem pelo atendimento do Cartório Canaã. 

 

Contexto 

Dessa forma: 

• As pessoas podem ser vítimas de discriminação institucional que é uma forma de 

tratamento desfavorável que tem origem na operação de instituições públicas ou 

privadas. Essa discriminação institucional pode se dar: a) pelo impedimento do 

acesso ao cartório (práticas discriminatórias para admissão de funcionários), b) no 

interior do cartório (práticas discriminatórias para promoção de funcionários, 

racismo, sexismo, capacitismo, assédio moral ou sexual), c) negação dos serviços 

do cartório (impedimento de atendimento ou realização de direito pautado em 

prática discriminatória) e d) pelo oferecimento diferenciado da qualidade dos 

serviços ofertados pelo cartório (prestar serviços que gozam de gratuidade legal 

de maneira não satisfatória); 

• Considerando que “como a experiência brasileira demonstra, índices elevados de 

desigualdade econômica e social que segregam os economicamente 

desfavorecidos de um lado e os favorecidos de outro criam um obstáculo sério à 

integridade do Estado de Direito. Por instigar disparidades maciças de poder 

dentro da sociedade, a desigualdade coloca os mais carentes em uma posição 

desvantajosa, na qual eles são socialmente marginalizados aos olhos daqueles em 

melhor condição, bem como aos olhos dos agentes públicos, que são atraídos 

pelos interesses daqueles que possuem mais poder dentro da sociedade. Isso cria 

uma sociedade hierarquizada, onde os indivíduos de nível inferior não conseguem 

atingir um patamar real de completa cidadania e não são totalmente reconhecidos 

como detentores de direitos (mesmo que eles o sejam formalmente). A 

discriminação, nesse sentido, tende a arruinar os laços de reciprocidade dentro da 

comunidade, afrouxando o sentimento de dever moral dos mais poderosos para 

com os excluídos” (VIEIRA, 2007). 

• Preconceitos e estereótipos podem motivar agentes públicos e privados a tratar 

pessoas de forma discriminatória; 

• A sociedade costuma atribuir características positivas aos membros dos grupos 

aos quais pertence e negativas ou suspeitas aos membros de outros grupos que 

pensam diferente; 

• Cidadãos perdem oportunidades profissionais porque não correspondem a ideais 

estéticos; 

• O sexismo é uma forma de dominação social regulada pelo Direito; 
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• Certos atores sociais usam o poder que lhes é conferido para impedir que membros 

de alguns grupos tenham acesso a oportunidades, perpetuando a subordinação 

destes; 

• A ação de estigmas sociais ainda influenciam a vida de grupos minoritários nas 

corporações; 

• A discriminação estética ataca minorias raciais de maneira desproporcional no 

âmbito organizacional; 

• O racismo é uma ideologia e uma prática social que motiva as pessoas a agirem 

de uma forma ou de outra, motivo pelo qual seu combate precisa estar presente 

também nas interações cotidianas; 

• Relações assimétricas de poder fazem com que funcionários escondam suas 

orientações sexuais quando não se reconhecem enquanto heterossexuais para 

evitar práticas discriminatórias; 

• O ambiente de trabalho também expressa as relações arbitrárias de poder entre os 

diversos grupos raciais; 

 

Ações 

Assim, no Cartório Canaã devemos: 

• Combater efetivamente tratamentos discriminatórios através de treinamentos e 

exercícios periódicos para reforço e aprimoramento das orientações dessa Política 

de Direito Antidiscriminatório; 

• Combater o racismo recreativo muito comum em ambientes de trabalho e que 

causa raiva, vergonha e frustração pessoal; 

• Desconsiderar raça e sexo dos indivíduos como indicadores para análise da 

eficiência das pessoas. Esse processo é feito através de análise individual do 

potencial funcionário; 

• Exercitar o olhar para percepção de discriminação organizacional: não temos 

perfis profissionais ideais no Cartório Canaã, cada pessoa é única e devemos ter 

cuidado e vigilância contra os estereótipos inconscientes; 

• Reconhecer que nem todas as práticas discriminatórias são fruto de 

intencionalidade e arbitrariedade e continuam sendo classificadas, ainda assim, e 

de maneira legítima, como discriminatórias; 

• Jamais utilizar de valorações culturais que não estão relacionadas com os 

requisitos para o desempenho das funções laborais para manifestações com 

colegas de trabalho da serventia; 

• Trabalhar com a clareza de que a raça ainda é um fator de diferenciação de status 

entre grupos e que esta serventia e as instituições políticas locais devem criar 

mecanismos para promover a inclusão de minorias raciais; 

• Gênero e/ou orientação sexual do funcionário são informações sigilosas apenas se 

o funcionário assim desejar, uma vez que esta serventia preza pela livre expressão 

de identidade dentro do ambiente organizacional; 

• Prestar serviços que gozam de gratuidade de maneira cortês tal como qualquer 

outro serviço prestado por esta serventia; 
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• Em qualquer atendimento a pessoa transgênero chamá-la pelo nome social ou 

prenome que ela se apresentar, independente do prenome que consta em seus 

registros; 

• Em caso de atendimento a famílias multiparentais referir-se a ambos os pais e 

ambas as mães como “pai” e “mãe” e jamais utilizar “pai verdadeiro” ou “mãe 

verdadeira”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


