
AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 

O Registro de Imóveis de Taubaté é comprometido com a Agenda 2030 

da ONU, que visa o desenvolvimento social e econômico para todos. Desta 

forma, listamos abaixo as ações sociais e ambientais realizadas pelo 

cartório e que atuam diretamente em alguns Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU. 
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Pensando no impacto da pandemia nas famílias carentes da nossa comunidade, a 

nossa Oficial está doando mensalmente para a Prefeitura Municipal de Taubaté 50 

cestas básicas que são distribuídas pela própria Prefeitura. Estamos participando, 

ainda, com doações para o Programa Alimento Solidário do Governo do Estado de São 

Paulo, por meio da ARISP, para beneficiar famílias carentes com cestas básicas. 
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Como incentivo à prática de atividades físicas, duas vezes por semana a Serventia 

oferece ginástica funcional para todos os funcionários, acompanhada por profissional 

capacitado. Semanalmente, acontece o futebol society, que conta com uniforme próprio. 

A Serventia também custeia todos os funcionários que se interessam em participar de 

uma tradicional corrida da nossa cidade, a Corrida General Salgado. 

Durante o período de pandemia, a ginástica funcional tem acontecido de forma remota 

por videoconferência. 
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A Serventia oferece incentivo financeiro para custear cursos para os colaboradores, 

além de programa de treinamentos internos, para aumentar a qualidade técnica de 

cada profissional. 

Anualmente, promovemos a campanha Volta às Aulas. O objetivo é arrecadar 

materiais escolares para distribuir às crianças de entidades carentes. No ano de 2020, 

foram arrecadados cerca de 275 materiais, que foram levados ao Projeto Esperança. 

 

Iniciado em 2017, o projeto consiste em “esquecer” livros na recepção da Serventia 

com um bilhete explicando que o usuário pode levar o livro, e também incentivando 

que após a leitura, o livro seja repassado. Até agora, foram “esquecidos” 

aproximadamente 300 livros. 
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Preocupados com o crescente aumento de casos de violência contra a mulher, além da 

conscientização através de um vídeo que circula na televisão da Serventia, instalamos 

uma placa que incentiva a denúncia em caso de violência. Além disso, contamos com a 

ajuda de um aplicativo chamado “Juntas”, que cadastra contatos confiáveis, e em uma 

situação perigosa eles são acionados com mensagem e localização da vítima. 
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Saber lidar com as diferenças é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de 

qualquer negócio. Tratar a inclusão de pessoas com deficiência de maneira consciente 

é enxergar uma oportunidade de crescimento social e econômico. Para tanto, em 

parceria com a ANOREG/SP e Arisp, em cumprimento da Lei nº 10.436/02 e da Lei 

nº13.145/15, temos atendimento aos Deficientes Audiovisuais. 
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Iniciada em 2017, juntamente com a implantação de recolhimento de materiais 

recicláveis pela Prefeitura Municipal, o cartório disponibilizou lixeiras para a coleta 

seletiva e informativos para que os funcionários saibam fazer adequadamente o 

descarte. A reciclagem de papel é feita desde a delegação da Oficial no final de 2009. 
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Além da coleta seletiva, implementamos indicadores de consumo de papel, energia e 

água. Os gráficos abaixo são os demonstrativos de resultados, que mostram uma queda 

significativa no consumo desses elementos indispensáveis. 
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O Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Taubaté-SP atua de forma efetiva no 

desenvolvimento de políticas sociais e ambientais, com o objetivo de garantir o 

desenvolvimento sustentável da sua atividade. 

Buscando sempre a melhoria contínua, o cartório está na reta final para implementação 

do serviço de mediação e conciliação para soluções de conflito, com 4 (quatro) 

profissionais já habilitados como mediadores. 

Além disso, está sendo desenvolvido um mecanismo denominado ONR (Operador 

Nacional do SREI – Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), que visa a integração 

das unidades registrais nacionais, sob acompanhamento, regulação normativa e 

fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). O objetivo é otimizar a prestação dos serviços com base em tecnologia aplicada, 

redução de custos e prazos, permitindo o intercâmbio de informações e dados entre as 

unidades registrais do país. 

Desde 2017, reafirmamos a política de qualidade e excelência buscada pela Serventia. 

Recebemos a certificação do sistema de gestão do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Taubaté-SP nas normas ISO9001/2015, NBR159062010 e 5S – Qualidade 

Total pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Anualmente, são 

realizadas as auditorias da Anoreg pela APCER para recebimento do PQTA – Prêmio de 

Qualidade Total da Anoreg, do qual obtivemos por três anos consecutivos a premiação 

máxima “Diamante”, atendendo 100% dos requisitos. 

 

 

 

 

 

Taubaté, 03 de agosto de 2020 


