
Franca, domingo/segunda-feira, 29/30 de novembro de 2009 COMÉRCIO DA FRANCA ■ A - 15LOCAL

Os cartórios estão entre as instituições do País em que a po-
pulação mais confia. Uma pesquisa realizada em agosto pelo Ins-
tituto Data Folha, a pedido da Anoreg/BR (Associação dos Notá-
rios e Registradores do Brasil), revelou uma imagem altamente
positiva dos cartórios junto aos usuários dos serviços que ofere-
cem. O levantamento mostra que os cartórios têm maior credibi-
lidade e confiança quando comparados à imprensa, igrejas, Mi-
nistério Público e políticos.

O Data Folha ouviu 1010 entrevistados em São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Todos foram abor-
dados instantes após saírem dos cartórios onde haviam utilizado
serviços nos departamentos de notas, registro civil, de imóveis,
protestos e outros. 

Os usuários consultados utilizam os tabeliões com freqüên-
cia. Do total, 26% declararam que tinham solicitado serviços nos

cartórios mais de dez vezes no último ano, 35% entre uma e três
vezes no mesmo período e 29% compareceram às instituições de
quatro a dez vezes nos últimos doze meses.

A pesquisa revelou que o público está satisfeito com o aten-
dimento prestado pelos profissionais, que são considerados qua-
lificados, atenciosos e eficientes. Numa escala de 0 a 10, a nota
média dada pelos entrevistados para o atendimento recebido no
dia da pesquisa foi 8,6. Os destaques foram para os quesitos “do-
mínio do assunto por parte do atendente”, com nota 8,9, e “rapi-
dez para o pagamento”, que recebeu a mesma nota (veja deta-
lhes nos gráficos).

O oficial do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Ane-
xos de Franca, Lincoln Bueno Alves, que tem mais de 50 anos de
experiência na área, atribui o bom desempenho na pesquisa ao
alto grau de exigência para o ingresso de profissionais nos cartó-

rios e aos treinamentos constantes das equipes. “Nas últimas dé-
cadas os concursos públicos aumentaram as exigências para
atuação nos cartórios. A seleção ficou mais criteriosa e isso oxi-
gena, melhora muito o nível dos profissionais contratados. Em
Franca, a maioria dos funcionários é bacharel em Direito, o que
confere maior entendimento dos trâmites e permite agilidade nos
atendimentos”.

Amaioria dos entrevistados (63%) considera os serviços pres-
tados pelos cartórios muito importantes. Para garantir a seguran-
ça e credibilidade do trabalho realizado, os funcionários passam
por treinamentos internos periódicos. “Somos operadores de Di-
reito e precisamos buscar o aperfeiçoamento sempre. Todos os
documentos registrados corretamente e bem lavrados trazem a
prevenção de litígio e a paz social, evitando conflitos judiciais fu-
turamente”, comentou Lincoln Bueno Alves.

A pesquisa do Instituto Data Folha apontou que 79% dos en-
trevistados perceberam melhorias nos serviços nos cartórios nos
últimos anos. O investimento em tecnologia é prioridade em to-
dos os cartórios de Franca. “Todas as unidades estão 100% infor-
matizadas, o que assegura um atendimento ágil e eficiente”, afir-
mou Lincoln Alves. 

Em Franca existem seis cartórios. O 1º Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoa Jurídica e 1º
Tabelião de Protestos e Títulos  (titular: Lincoln Bueno Alves), 2º
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Registro Civil de
Pessoa Jurídica  (José Carlos Capra), Cartório de Registro Civil -
1º Subdistrito (Nalide Gatto Martins), Cartório de Registro Civil -
2º Subsdistrito (Maria Salete Teixeira), 1º Tabelião de Notas e Pro-
testos (Carlos Alberto Silva) e 2º Tabelião de Notas e Protestos
(José Francisco Contart).
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