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           No dia 25 de junho de 2019, a chapa 
Renovação assumiu a direção do Recivil 
após quatro anos de disputas judiciais.           
 
Doze meses depois, a Diretoria comemora 
grandes resultados, focados na transparên-
cia, corte de gastos, renegociação de con-
tratos e novos serviços.

Esse balanço mostra um resumo de todo o 
trabalho feito pela Diretoria no período de 
junho de 2019 a junho de 2020. 

APRESENTAÇÃO



ECONOMIAS COM 
REVISÃO DE CONTRATOS

Logo que assumiu a Diretoria, a nova 
gestão fez uma verdadeira auditoria 
interna, com análise de todos os contra-
tos, cancelamento daqueles que eram 
desnecessários, revisão/renegociação 
daqueles que eram excessivamente 
onerosos e reestruturação administrativa 
com grande economia para o Recivil.

Foram cortados custos com edição e 
editoração da revista do Recivil; redução 
dos custos com telefonia e PABX em 
475%; redução em 50% custo com licen-
ças de software e e-mails; cancelamento 
do contrato com escritório de advocacia 
terceirizado, sendo os processos absorvi-
dos pelo departamento jurídico; redução, 
quase a zero, dos custos com transporte, 
vendendo o veículo do Recivil e implan-
tando o sistema de Uber corporativo; 

alteração no formato dos projetos sociais, 
valorizando os oficiais e reduzindo o custo 
dos projetos em 100%; redução em 30% o 
custo com Correios; cancelamento do 
contrato para monitoramento da marca; 
redução dos custos com prestadores de 
serviços, sendo mais de 30% com manu-
tenção de ar condicionado e cerca de 30% 
com prestação de serviços de portaria, 
tendo absorvido o pessoal que antes era 
contratado de empresa terceirizada.

A l é m  d i s s o ,  f o i  f e i t a  c o b r a n-
ça/recuperação de créditos relacionados 
ao fornecimento do programa Cartosoft a 
outros Estados da federação que não 
vinham sendo pagos. E também redução 
na contribuição associativa nacional 
adequando aos valores pagos pelas 
associações dos demais Estados.



REFORMA ADMINISTRATIVA

INFORMATIZAÇÃO E MELHORIAS NO RECOMPE

Ÿ Cancelamento do contrato de manu-
tenção e de criação de programa para o 
Recompe com empresa terceirizada que 
vinha desenvolvendo programa a longo 
tempo, a um alto custo, sem resultado 
satisfatório. Foi contratada uma empresa 
especializada em TI, que solucionou 
praticamente todos os problemas e incon-
sistências e erros do programa, tais como 
fechamento contábil, emissão de DIRF, 
cobrança, etc.

Ÿ Foi contratada empresa da área contá-
bil para auxiliar o Recompe nas informa-
ções à Receita Federal (DIRF), diminuindo 
acentuadamente as inconsistências que 
vinham ocorrendo.

Ÿ Contratação de empresa de TI para 
automatização de todo o serviço do 
Recompe, eliminando o uso completo de 
papel. 

Ÿ Ampliação do horário de atendimento 
do Cartosoft para que haja suporte para 
os registradores durante todo o período 
que a serventia esteja aberta.

Ÿ Criação de uma central de Unidades 
Interligadas, possibilitando a todos os 
oficiais que não detém UI´s o recebimen-
to de pedido de certidões. 

Mudanças no programa para permitir o 
envio de documentos e de informações 
por meio eletrônico.

Ÿ Economia com redução de pessoal;

Ÿ Criação de regras claras para o funcio-
namento do departamento jurídico, 
universalizando o acesso aos serviços;

Ÿ Contratação de empresa especializada 
em TI, para solucionar os diversos proble-

mas e reclamações da categoria;

Ÿ Criação da Rádio Cidadania Minas, a 
primeira rádio de Cartórios do Brasil;

Ÿ Contratação de um programa de 
Compliance.



CONVÊNIOS

Oferece desconto de 30% na matrícula e 
mensalidades dos cursos de pós-graduação para 
seus associados, prepostos dos cartórios, 
colaboradores e seus respectivos dependentes.

Garante desconto em planos de saúde aos 
registradores civis das pessoas naturais de 
Minas Gerais e seus dependentes.

Atende a todos os requisitos de segurança da 
informação necessários para cumprimento do 
Provimento 74 do CNJ e também da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Oferece descontos nas mensalidades nos 
cursos de pós-graduação e extensão para os 
reg is t radores  c iv is  mine i ros  e  seus 
dependentes.

Oferece descontos nas mensalidades nos cursos 
de curta duração, graduação e pós-graduação 
para os registradores civis mineiros, seus filhos e 
cônjuges.

Presta serviços de contabilidade para 
serventias com até três colaboradores. Os 
registradores passam a ter tratamento 
diferenciado quanto à cobertura dos serviços 
oferecidos e valor da mensalidade.

Oferece descontos nas mensalidades nos cursos 
de  pós -graduação e  ex tensão para  os 
registradores civis mineiros e seus dependentes.

Prestação de serviços de Sistema Integrado 
Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho. O 
convênio  garante a manutenção dos programas 
de treinamentos, em conformidade com a Lei 
6.514/77 e normas regulamentadoras.

Ooferece maquininhas para pagamento via 
cartões de crédito ou débito, com taxas 
diferenciadas, e sem qualquer custo para o 
oficial.

Presta serviços de consultoria imobiliária, 
captação de imóveis para venda, avaliações 
mercadológicas,  períc ias aval iatór ias e 
prospecção de oportunidades.



BENEFÍCIOS PARA OS OFICIAIS

Ÿ Contratação de seguro de vida para 
todos os oficiais que se inscreveram e 
preencheram as condições, sem qualquer 
custo para os mesmos; 

Ÿ Doação de, aproximadamente, meio 
milhão de reais para aquisição de 
impressora térmica de etiquetas; 

Ÿ Doação de móveis e equipamentos de 
informática aos cartórios de Registro Civil 
das Pessoas Naturais  que foram 
inundados pelas chuvas do mês de 
janeiro/2020; 

Ÿ Criação de um mini – auditório, 

aproveitando as cadeiras do auditório do 
antigo prédio do Recivil, para cursos e 
palestras aos oficiais; 

Ÿ Compra de 70 cadeiras para o grande 
auditório;

Ÿ D o a ç ã o  d e  a p a r e l h o s  d e  a r -
condicionado usados de propriedade do 
Recivil que estavam deteriorando sem 
uso; 

Ÿ Criação do 1º Concurso de Artigos do 
Recivil, como forma de incentivar o estudo 
e a pesquisa de temas relacionados ao 
Registro Civil das Pessoas Naturais.

MEDIDAS JURÍDICAS EM DEFESA DA CATEGORIA
Ÿ Ajuizamento de PCA perante o CNJ, 
ação judicial no STF e na Justiça Federal 
contra a gratuidade nas averbações de 
CPF;

Ÿ Ajuizamento de Pedido de Providências 
no CNJ contra o monopólio pelo CNB, o 
alto custo e a péssima qualidade das 
etiquetas.

Ÿ Envio de diversos ofícios para a CGJ, 
para defesa dos interesses da categoria.

Ÿ Envio de ofícios para diversos órgãos 
púb l i cos  para  se  adequarem ao 
recebimento de informações por meio 
eletrônico.



ENCONTROS E REUNIÕES INSTITUCIONAIS

Durante o primeiro ano de gestão, a 
Diretoria do Recivil realizou e participou 
de diversas reuniões e encontros para 
tratar de assuntos voltados ao Registro 
Civil e aos interesses de toda a classe. 
Alguns deles listamos abaixo: 

Ÿ Assinatura da Carta Compromisso do 
Movimento Empresarial pela Integridade 
e Transparência, um compromisso 
voluntário assumido por empresas 
privadas e públicas, cujo objetivo é uni-las 
na promoção de um mercado mais íntegro 
e ético e reduzir as diferentes práticas de 
corrupção.

Ÿ No dia 4 de julho, a Diretoria se reuniu 
com o então corregedor-geral de Justiça 
de Minas Gerais, desembargador José 

Geraldo Saldanha da Fonseca, e com os 
juízes auxiliares para se apresentar e 
tratar das principais demandas da 
Diretoria e da Comissão Gestora.

Ÿ O presidente do Recivil, Genilson 
Gomes, esteve, no dia 24 de julho, na 
superintendência regional do INSS, em 
Belo Horizonte, onde tratou de temas 
relacionados ao Sirc.

Ÿ No dia 26 de setembro, membros da 
Defensoria Pública de Minas Gerais 
estiveram reunidos na sede do Recivil 
para discutirem uma proposta para 
garantir a isenção para averbação de 
alteração de prenome e gênero nos 
registros de casamento e nascimento de 
pessoas transgêneros e travestis.

Ÿ No dia 27 de setembro, foi realizada a 
c e r i m ô n i a  d o  I I I  C a s a m e n t o 
Comunitário LGBTI de Belo Horizonte, 
que contou com a participação de 
diversas autoridades e parceiros do 
projeto, entre eles o Recivil.  O 
presidente Genilson Gomes participou 
da mesa solene do evento. 

Ÿ No dia 11 de novembro, a Diretoria do 
Recivil esteve reunida com o senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG) em seu 
escritório em Belo Horizonte. Eles 
trataram de projetos de lei já em 
tramitação no Senado Federal e de 
novos projetos de interesse da classe 
dos registradores civis das pessoas 
naturais.



Ÿ A tecnologia blockchain e de que forma 
ela pode ser usada no Registro Civil foi 
o assunto da reunião realizada no dia 
18 de novembro, no Recivil. Esta 
tecnologia já vem sendo utilizada em 
atos notariais e de registro. 

Ÿ No dia 22 de novembro, cerca de 40 
pessoas, entre registradores civis, 
s u b s t i t u t o s  e  e s c r e v e n t e s , 
participaram das palestras promovidas 
pelo Recivil em seu mini auditório. O 
primeiro assunto foi abordado pelo 
sócio da SG Compliance, Rodolfo 
Viana, que falou sobre Compliance 
para Car tórios. Em seguida, as 
diretoras do Recivil, Letícia Franco 
Maculan  Assumpção e  Ju l iana 
Mendonça Alvarenga, falaram sobre os 
Provimentos 82 e 83 do CNJ.

Ÿ O Recivil realizou a Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 23 de novembro, 
para discutir e aprovar assuntos de 
interesse da classe. 

Ÿ A Diretoria do Recivil esteve em 
Brasília, nos dias 25 e 26 de novembro, 
participando do IX Encontro Nacional 
de Promoção do Registro Civil de 
N a s c i m e n t o  e  d o  A c e s s o  à 
Documentação Básica. O encontro 
t r a t o u  d a s  e s t r a t é g i a s  p a r a 
erradicação do sub-registro, das boas 
práticas estaduais em promoção do 
r e g i s t r o  c i v i l  e  d o  a c e s s o  à 
documentação básica, além da 
tecnologia, documentação e bases de 
dados de identificação do cidadão. 

Ÿ No dia 11 de dezembro, o presidente 
do Recivil, Genilson Gomes, e a diretora 
Letícia Maculan estiveram na Cidade 
Administrativa onde se reuniram com o 
secretário de Governo do Estado, Bilac 
Pinto. Eles conversaram sobre os 
ofícios da cidadania e a emissão de 
outros documentos pelos cartórios de 
Registro Civil, além de outros assuntos 
de interesse da classe.



Ÿ No dia 13 de fevereiro, o presidente do 
Recivil, Genilson Gomes, e a diretora 
Soraia Souto Boan Carvalho se 
reuniram com o subsecretário de 
Governança Eletrônica e Serviços da 
Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão de Minas Gerais (Seplag), 
Rodrigo Diniz Lara. Eles conversaram 
sobre os Ofícios da Cidadania e a 
prestação de novos serviços pelos 
cartórios de Registro Civil de todo o 
estado.

Ÿ No dia 9 de março, as diretoras do 
Recivil Soraia Souto Boan Carvalho e 
Letícia Franco Maculan Assumpção 
estiveram reunidas com o senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG) em seu 
escritório em Belo Horizonte. Eles 
trataram de assuntos de interesse do 
registro civil e de projetos de lei já em 
tramitação no Senado Federal.

Ÿ A diretoria também manteve diálogo 
com todas as especialidades de classe, 
e participou de reuniões institucionais 
com o  CNB-MG,  S inoreg -MG e 
Confederação Nacional de Notários e 
Registradores (CNR).

Ÿ O Recivi l  a inda par t ic ipou,  por 
videoconferência, de reuniões do 
Comitê Gestor Estadual e do Comitê 
Gestor Nacional do Compromisso 
Nacional pela Erradicação do Sub-
registro  Civ i l  de Nascimento e 
Ampliação da Documentação Básica.

Ÿ O Recivil participou de diversas ações 
sociais oferecendo a segunda via de 
certidões e outros serviços do registro 
civil nos projetos Rua do Respeito, 
Projeto MP Itinerante, Cartórios de 
Registro Civil Promovendo Cidadania, 
Defensoria Pública Itinerante, Banho 
de Amor, entre outros.  
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