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A Certificação digital e o 
Notariado



Colégio Notarial do Brasil

 Entidade sem fins lucrativos que congrega os tabeliães de notas brasileiros
 Presença em 23 Estados e no DF
 Visa a qualificar e modernizar o serviço notarial brasileiro
 Representa o Brasil na União Internacional do Notariado 

 88 países com 60% do PIB global
 2/3 da população do planeta



Notariado no Brasil

 A partir da CF de 1988: Concurso público
 8.823 tabeliães de notas e Registradores com funções notariais 
= 8.823 pontos de atendimento para a população brasileira
 Emolumentos fixados por lei 
 Corpo jurídico altamente qualificado a serviço da sociedade
 Tabeliães são parceiros da cidadania
 Fiscalização do cumprimento das leis - Compliance
 Recolhedor e fiscal de tributos



Notariado no Brasil

 Autenticam fatos
 Autenticam cópias de documentos
 Reconhecem firma em documentos
 Redigem atas notariais
 Redigem escrituras públicas



Notariado – Desafios digitais

 Mover uma instituição descentralizada do papel para o meio digital
 Reengenharia profissional e institucional
 Remodelar os marcos regulatórios
 Desenvolver novos serviços com remuneração adequada
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ICP- Brasil como infraestrutura

Com 19 anos, a ICP está madura prestando serviço fundamental ao país

Números:
 8,4 milhões de certificados digitais ativos sendo aproximadamente 3,6 

milhões emitidos até agora em 2019
 19 ACs de 1º nível 
 128 de 2º nível



ICP- Brasil - Desafios

 Alcançar maior parte da população 
 Crescer de forma escalar
 Reduzir o preço do CD para difundí-lo



Censec

 66 milhões de atos notariais
 65 mil usuários 
 19 mil autoridades
 9 mil tabeliães e oficiais de registro civil
 10,5 milhões de buscas informadas
 Tudo com CD ICP Brasil



e-Notariado

 Plataforma orientada a serviços
 Leva para a web as aplicações fundamentais do notariado brasileiro: 

autenticação, escritura, procurações, ata notarial...
 Desenvolvida integralmente em computação em nuvem
 Integra o uso intensivo de biometria e uma rede blockchain
 Desmaterialização de processos!



e-Notariado . ICP Brasil

 Identificar pessoas: atividade secular do notário
 O e-notariado como plataforma nasce agnóstico em termos de tecnologia de 

certificação digital
 Com mais de 8 mil pontos de presença, temos uma rede já amortizada 



e-Notariado . ICP Brasil

 O Colégio Notarial do Brasil quer ser o condutor e difusor do uso da 
tecnologia de autenticação e contratação para a sociedade brasileira

 Preparamos o compliance de nosso módulo de identificação para os padrões 
da ICP-Brasil

 Acordo de cooperação ITI/Casa Civil/CNB-CF
 Constituição AC de primeiro nível
 Difundir o Ato Notarial Eletrônico
 Confiança, segurança jurídica, responsabilidade, credibilidade social e do 

Poder Público



e-Notariado . Sociedade 

 Plataformas tecnológicas
 Integração plena de plataformas
 Dados estruturados + IA
 Serviço voltado ao cidadão
 Produtividade
 Redução da burocracia e “custo Brasil”



Muito obrigado! 

presidente@notariado.org.br
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