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Aceleração do tempo histórico

 Vivenciamos período em que o avanço tecnológico
apresenta taxa de expansão muito acelerada.

Para chegar a 50 milhões de usuários:

O rádio demorou 38 anos.

O telefone demorou 25 anos.

O computador pessoal levou 16 anos.

O acesso à internet apenas 4 anos.



Inovações disruptivas

“A fotocopiadora fez 75 anos (em 2013) e já encerrou sua

marcha triunfal. Pois ela, elemento central na vida do

escritório hodierno, foi ultrapassada pelos arquivos

digitais, pelos documentos digitais de formato portátil e

pelas tecnologias móveis.”

MARTINI, Renato. Sociedade da informação: para onde vamos. São Paulo:

Trevisan Editora, 2017, p. 63.



Internet

 Acarreta uma “desterritorialização” das relações jurídicas: no

“ciberespaço” não há uma relação centro-periferia, não se

conhecem ordens e hierarquias. Isso afeta, por exemplo, as

categorias original x cópia.

 Permite comunicação instantânea, com qualquer parte do mundo. O

tempo para trabalho no “ciberespaço” é constante (cfr. e-Protocolo).



Provimento CGJ nº 33/2018

 Art. 7º. Todos os títulos encaminhados por meio da CRI,

após o encerramento do expediente, serão lançados no

Livro 1 - protocolo na abertura do expediente do

primeiro dia útil seguinte ao seu encaminhamento,

obedecida a ordem cronológica de entrega pela CRI.

 § 1º. A CRI funcionará vinte e quatro horas,

ininterruptamente, adotando como horário para

suporte de atendimento técnico das 9h às 17h, nos dias

úteis.



Internet e liberdade

Será que a internet aumenta o poder decisório do 

indivíduo e representa incremento de sua liberdade?



Funções de um documento

 Um pressuposto da existência de um contrato/declaração, pois

quando a lei impõe a forma escrita para reconhecer determinado

fato, ele não existe sem essa forma.

 Um pressuposto de eficácia ao constituir-se em meio de prova,

porque quando se requer prova escrita, não se pode introduzir

outro meio probatório.

 Um pressuposto de oponibilidade do contrato contra terceiros,

porque para invoca-lo perante terceiros, a lei exige, em inúmeros

casos, a forma escrita, data certa ou a observância da forma

pública.

 Um ato de fixação do conteúdo da declaração, porque a declaração

fica estabilizada e fixada num objeto corpóreo.



Documento Eletrônico: necessidade de um

sistema confiável para atribuição de autoria

 Confidencialidade: para garantir que o acesso às informações seja efetuado
somente por pessoas autorizadas.

 Disponibilidade: para garantir que as informações estejam disponíveis
sempre que necessário para acesso aos usuários autorizados.

 Autenticidade: para garantir a identidade de um usuário ou sistema com que
se realiza uma comunicação.

 Integridade: para garantir que a informação seja mantida em seu estado
original e proteger para que não seja alterada na guarda ou transmissão,
contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais.

 Não repúdio: para garantir que um autor não consiga negar falsamente um
ato ou documento de sua autoria. Isto é condição necessária para a validade
jurídica de documentos e transações.



Documento Eletrônico

Código Civil

Art. 225. As reproduções (...) mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas
fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes
impugnar a exatidão.

Código de Processo Civil

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

 I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

 II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de
certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

 III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.



MP 2.200/2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins
legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-
Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131
da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro
meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem
for oposto o documento.



Documento Eletrônico

Execução de Título Extrajudicial. Executividade De Contrato Eletrônico de

Mútuo assinado digitalmente (Criptografia Assimétrica) em conformidade com

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Reconhecendo-se

executividade ao Contrato Eletrônico. Precedentes.

1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato

eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em

"numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com

a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.



Documento Eletrônico

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de

determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais

requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de

bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015,

mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à

revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de

celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente

do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico.



Documento Eletrônico

 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar,

através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que

determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está

efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos

os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de

autenticidade e presencialidade do contratante, possível o

reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018



Consolidação Normativa CGJ do TJRS

Art. 662 – Os Notários deverão dispor de um endereço postal eletrônico e de
certificados digitais para o exercício de suas atividades no meio eletrônico.

§ 1º – Os certificados digitais deverão ser emitidos por autoridade certificadora
digital com sede no país.

a) Para os documentos assinados digitalmente com certificados
emitidos fora do âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil, a validade jurídica dependerá da aceitação
das partes envolvidas.



Consolidação Normativa CGJ do TJRS

Art. 663 – Os atos notariais formados em meio eletrônico, e conseqüentemente

seus arquivos, constituem informação autêntica.

Art. 664 – O documento notarial eletrônico assinado digitalmente satisfaz os

requisitos da forma escrita.

Art. 666 – O certificado e a assinatura digital do Notário são válidos,

independente de selo, carimbo, tipo, marca ou autoridade certificadora emissora

do certificado.



Provimento CGJ nº 10/2019

TJRS

Regulamenta o procedimento para requisição e prática de atos notariais por meio

digital e dá outras providências

ART. 8º – Além da autenticação por endereço eletrônico (e-mail) e senha de

acesso individual, a identidade das partes também será verificada no momento

da assinatura digital de documentos, por meio de seu certificado digital.

§ 1º – Somente serão aceitos certificados digitais emitidos no âmbito da

infraestrutura de chaves pública brasileira (ICP-Brasil), conforme art. 10, § 1º, da

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Provimento CGJ nº 33/2018

TJRS

 Institui a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos

Registradores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul

CONSIDERANDO as diretrizes gerais para implantação do registro

eletrônico de imóveis estabelecidas pela Corregedoria Nacional de

Justiça, por meio do Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015;



Provimento CNJ nº 47/2015

Estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro 

eletrônico de imóveis.

Art. 5º. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de

registro de imóveis, ou por eles expedidos, serão assinados com

uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves

Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).



Provimento CGJ nº 33/2018

Art. 43. Para fins de remessa de documento eletrônico e respectivo
procedimento registral, os registradores imobiliários receberão, via
Central, dos agentes financeiros autorizados pelo Banco Central do Brasil
a funcionar no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), e das companhias de habitação
integrantes da administração pública, extrato de instrumento particular
com efeitos de escritura pública.

§ 1º O extrato, para que possa ser recepcionado, deverá ser apresentado
sob a forma de documento eletrônico estruturado em XML, de
conformidade com as instruções e documentos publicados e
normatizados pela CRI, e deverá estar assinado pelo representante legal
do emissor, contendo declaração de que os dados correspondem ao
instrumento particular com efeitos de escritura pública, devidamente
assinado pelas partes.



Atos eletrônicos e 

as experiências nacionais

:  lavrada em 07/08/2017



Atos eletrônicos e 

as experiências nacionais



Malote digital

Lisboa - Brasil

CNJ

PP 0009352-16.2017.2.00.0000

Apuração de eventual violação do art. 9º da Lei 8.935/94.

A manifestação do IRTDPJBrasil.



Atos eletrônicos e 

as experiências nacionais

Certificação de documentos através de Serviço Notarial?

CNJ

PP 0002321-42.2017.2.00.0000



https://originalmy.com/infonotarial





Apostila de Haia à distância?

O Cartório utilizava a plataforma DocMobi para apostilamentos. O

aplicativo estava disponível para Android e iOS e podia ser baixado

em http://onelink.to/docmobi. Após baixar, bastava seguir as

instruções na tela do app para realizar os apostilamentos de Haia.

A plataforma permitia o pagamento pelo cliente, o controle pelo

Cartório e dispensava o “perigoso” envio de documentos para a

sede da serventia, o que diminuía o seu custo e evitava o risco de

extravio e perda da documentação. Dessa forma, você conseguia

apostilar seus documentos sem sair de casa, com mais conforto,

suposta segurança e economia.

http://onelink.to/docmobi


Apostila de Haia à distância?

Afixava-se uma “etiqueta de ativação” na apostila, sem cobrir seu

conteúdo. Essa etiqueta de ativação era confeccionada por gráfica

contratada pelo cartório e não estava prevista na Resolução

228/2016;

A apostila era enviada para o usuário pelos Correios para afixá-la

no documento original, o qual sempre esteve em sua posse.



Apostila de Haia à distância?

O usuário era instruído a fazer, através do aplicativo, um vídeo

demonstrando a afixação correta da apostila no documento

original;

O vídeo era verificado pelo cartório, por meio do aplicativo, e era

enviado ao usuário o código de ativação;

O usuário raspava o código correto, que demonstrava a validade

da etiqueta de segurança.



TJDFT

SEI 0013290/2017



Provimento CNJ 62, de 14/11/2017

Art. 2º O ato de aposição de apostila observará rigorosamente o

disposto na Resolução CNJ n. 228/2016, em seus anexos e neste

provimento.

§ 1º A apostila deverá ser afixada no documento pela autoridade

apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma

avulsa ao solicitante do serviço.

§ 2º O descumprimento das disposições contidas na mencionada

resolução e no presente provimento pelas autoridades apostilantes

ensejará a instauração de procedimento administrativo

disciplinar, sem prejuízo de responsabilização cível e criminal.



Atos eletrônicos e 

as experiências nacionais

https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-

/corregedoria-aprova-lavratura-de-escritura-publica-de-

compra-e-venda-digital-em-sc

A Corregedoria-Geral da Justiça do TJSC autorizou a

Escrivania de Paz do Distrito de Campinas, estabelecido

em São José, a desenvolver e concluir projeto piloto

que possibilitará confeccionar escrituras públicas de

compra e venda integralmente em meio eletrônico.

Notícia em 06/10/2017

https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/corregedoria-aprova-lavratura-de-escritura-publica-de-compra-e-venda-digital-em-sc


e-Notariado

Pedido de Providências CNJ 0001333-84.2018.2.00.0000

Plataforma de serviços notariais eletrônicos e criação de
protocolo único de emissão de atos, a exemplo do que já
ocorre na Espanha, França e Itália, possibilitando o
controle de emissão dos atos e posterior verificação da
autenticidade.

Corregedorias locais: pluralidade de manifestações.



Objeção 1

 O art. 14, § 2º, dá a entender que os usuários serão

obrigados a aceitar o ato no meio eletrônico, não

podendo optar pelo meio físico. Quem deve definir a

forma (eletrônico ou físico) são as partes requerentes

do ato notarial. Se não for assim o usuário que não

possui certificado digital será obrigado a adquiri-lo,

causando ônus desnecessário.



Objeção 2

 A questão da livre escolha do Tabelião pelas partes e a

observação da circunscrição territorial.

A ideia é boa, tendo em vista que a assinatura do ato notarial

em meio eletrônico possibilita que seja assinado em qualquer

lugar, desrespeitando assim a Lei Federal nº 8.935/94, que

limita os atos notariais na circunscrição da delegação.

Limitando a lavratura de ato notarial na serventia da situação

do imóvel (caput do art. 16), resolve a questão da

circunscrição territorial, mas fere o dispositivo que deixa a

critério do usuário a escolha do Tabelião.



Obejção 3

 Preocupa também a questão da identificação e
qualificação quanto a capacidade e eventuais coações
das partes na lavratura do ato notarial. Como será
feita? Entendo que não podemos abrir mão de que a
identificação e qualificação seja realizada pelo titular
ou preposto da serventia pessoalmente e nunca
virtualmente, para se ter a real percepção da
identidade e capacidade das partes, evitando-se
coações, erros de qualificação e capacidade, trazendo a
sempre almejada segurança jurídica aos atos notariais e
registrais.



Objeção 4

 O parágrafo 2º do art. 24 determina que os Tribunais de

Justiça encaminhem os dados cadastrais do Titulares,

interinos, interventores e seus prepostos, ocorre que

esta CGJ não possui o cadastro completo dos prepostos

das serventias, devendo os dados referentes aos

prepostos ser apresentados pelos titulares e

designados.



Objeção 5

 Também, entendo, absolutamente necessário que o

Colégio Notarial demonstre e apresente o sistema para

todas as Corregedorias, apresentando as

funcionalidades e as ferramentas de correição e

segurança que serão disponibilizadas, tendo-se assim

uma visão melhor e real de como funcionará a lavratura

do ato notarial em meio eletrônico e as seguranças do

sistema."



Experiências estrangeiras

UINL

RESOLUÇÃO nº 3 CG – Abidjan (Costa do Marfim), em maio de 2018

Conclusões do Tema Interno: "Presença Física perante o Notário" a ser submetido

à Assembleia de Membros Notários.

O Conselho Geral concorda em submeter à próxima Assembleia dos Notários em

Buenos Aires propostas de conclusões apresentadas sobre o tema: "A presença

física perante o notário", uma vez adaptada com as várias sugestões recebidas

pelos Conselheiros durante o debate.



Experiências estrangeiras

UINL

As propostas iniciais foram:

 A presença física de todas as partes perante o notário é um elemento

essencial para a prestação de serviços notariais.

 No caso de o consentimento ser expresso por meios eletrônicos, deve

assegurar-se que a vontade foi livremente formado e que as partes foram

devidamente informadas e aconselhadas por um notário.

 No caso de uma teleconferência, é necessário assegurar que o notário retenha

o controle do processo.



Notários Europeus e o Blockchain

Relatório resumido por Carlo Alberto Marcoz - Itália

Budapeste, 24 a 25 de novembro de 2017

A mídia tem sugerido que um Blockchain poderia, de qualquer forma, substitua o

notário em algumas de suas atribuições tradicional: um registro imobiliário

baseado em uma Blockchain poderia, por exemplo, para fazer a intervenção do

notário inútil, porque o próprio registro poderia garantir a segurança das

transações, sem a intervenção nenhuma autoridade (como acontece com

transações Bitcoin, o aplicação prática mais conhecida do sistema).



Notários Europeus e o Blockchain

Os países respondentes são trinta e dois: Itália, França, Lituânia, Rússia,

República Checa, Croácia, Geórgia, Ucrânia, Grécia, Hungria, Bélgica, Espanha,

Áustria, Andorra, Alemanha, Reino Unido, Macedônia, Turquia, Letônia, Suíça,

Sérvia, Estônia, Eslovénia, Kosovo, Polônia, Montenegro, Portugal, Eslováquia,

Espanha, Bulgária, Luxemburgo e país observador Bielorrússia.

Em síntese, pode-se dizer que o tema merece a atenção dos Notários dos países

europeus, que devem analisar se o Blockchain é realmente uma ameaça aos

sistemas legais ou se é simplesmente um novo instrumento, que também poderia

ser utilizados pelos notários na sua atividade tradicional ou para propor novas

habilidades.





ESTÔNIA

 Pequeno país à beira do Mar Báltico, no nordeste da Europa, a

Estônia é referência atualmente em administração pública

digital. No país, apenas três serviços exigem a presença física

de um cidadão em uma instituição do governo: casamento,

divórcio e transferência de imóvel.

 Tudo o que sobra — de abertura de empresas à votação nas

eleições presidenciais — é possível ser feito sem nenhum

deslocamento ou papel, apenas com assinatura digital.

 Dos 1,3 milhão de estonianos, 98,2% possuem RG digital, com

um chip que lhes garante acesso a mais 500 serviços do

governo.



Ameaças

 Insegurança Jurídica

 Cumprimento de requisitos da escritura pública e testamento (CC, 

art. 1.864, p.u. – rubrica do testador)

 Aspectos Tributários e manutenção de Centrais Nacionais

 Concorrência por menores preços

 Diminuição da quantidade de serventias. Darwinismo Tecnológico

 Diminuição da utilidade do prestador de serviço/robotização

 MP 881/2019

 Disrupção



MP 881, de 30 de abril de 2019

Art. 11. A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de
documentos privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas das
demais legislações específicas e no regulamento.

§ 1º Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos
no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja
preservação observará o disposto na legislação específica.

§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto
nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para
todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado.

§ 3º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados
em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados.

§ 4º Os documentos digitalizados nos termos do disposto neste artigo terão o mesmo efeito jurídico
conferido aos documentos microfilmados, nos termos do disposto na Lei nº 5.433, de 8 de maio de
1968, e regulamentação posterior.

§ 5º Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá
código de autenticação verificável.”



MP 881, de 30 de abril de 2019

Art. 13. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa

a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º.

§ 3º Os registros poderão ser escriturados, publicitados e

conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões

tecnológicos estabelecidos em regulamento.”



Oportunidades

 Maior Segurança Jurídica

 Maior utilidade ao usuário

 Maior utilidade ao Estado (v.g.: COAF)

 Expansão de serviços (conciliação)

 Maior Celeridade

 Interligação entre unidades de serviço

 Fortalecimento de Entidade(s) Nacional(is)

 Harmonização e Unificação de regras (CF, art. 22, inc. XXV) – PL 10.902/2018
(origem PLS 18/2018). Determinar a edição de código nacional de normas
pelo CNJ para os serviços notariais e de registro

 Redução da base de cálculo do IRPF e art. 3º da Lei 12.024/2009

 Redução do espaço físico do acervo

 Mais segura conservação do acervo

 MP 881/2019



Lei nº 12.024/2009

Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de
implementação dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de
31 de dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos
efetuados com informatização, que compreende a aquisição de hardware,
aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes pelos titulares
dos referidos serviços, poderão ser deduzidos da base de cálculo mensal e da
anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente
escriturados no livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será
mantida em poder dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata
o caput, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a
prescrição.

§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da
alienação deverá integrar o rendimento bruto da atividade.

§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.



Muito agradecido!

hercules@cartorionbdf.com.br


