
E-Notariado
Provimento 
nº 100 CNJ



Editado em 26 de maio de 2020, o Provimento

nº 100 institui regras sobre a prática dos atos

notariais eletrônicos por meio da plataforma E-

notariado, a qual deverá ser obrigatoriamente

utilizada por todos os notários do país.

A seguir, apresentamos resumidamente as

novas regulamentações.



Plataforma (art. 4º): 
uso exclusivo do sistema eletrônico E-notariado para a prática

dos atos notariais. Através do link www.e-notariado.org.br, serão

realizadas as videoconferências para captação da vontade das

partes e a coleta das assinaturas digitais. O acesso ao sistema é

disponível 24hs.

E-notariado (art. 7º a 8º): 
Através dele, o CNB interliga os sistemas notariais do

Brasil. Será possível o intercâmbio de documentos e

informações, registrados em um único banco de dados,

permitindo o aprimoramento a atividade.



Matrícula notarial 
eletrônica (art. 12º): 
Composta por 24 dígitos, trata-se de mecanismo de

identificação do ato notarial eletrônico. Possibilita que o

ato seja rastreado. Com base na matrícula notarial

eletrônica, é possível identificar as principais

características do ato (quando foi praticado, em que

serventia, qual o objeto, etc). Integra o ato e deve ser

indicada em todas as cópias expedidas.

Segurança Jurídica e 
Validade do Ato (art. 16): 
O ato praticado pelo E-notariado possui a mesma

autenticidade e fé pública do ato praticado

presencialmente. Mesma validade, portanto, dos atos

jurídicos.

Os atos praticados pelo sistema eletrônico constituem

instrumentos públicos para todos os efeitos legais e são

eficazes para os registros públicos, instituições

financeiras, juntas comerciais, Detrans e outros órgãos da

administração pública e particulares.



Requisitos (art. 3º) 

São requisitos da prática do ato notarial eletrônico:

I. Videoconferência notarial para captação do consentimento das partes sobre

os termos do ato jurídico;

II. concordância expressada pela partes com os termos do ato notarial

eletrônico;

III. assinatura digital pelas partes, exclusivamente através do e-Notariado;

IV. assinatura do Tabelião de Notas com a utilização de certificado digital ICP-

Brasil;

V. uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital;

Exceto em relação à videoconferência, os demais requisitos de validade, previstos

no art. 3º, já existem e são aplicados pelos Tabeliães, tendo sido, entretanto,

adaptados ao novo sistema eletrônico.



Videoconferência: 
⮚ Responsabilidade pelo ato: será do Tabelião que presidir a

videoconferência.

⮚ Realização em momentos distintos: a videoconferência poderá

ser feita em momentos distintos para as partes, conforme

disponibilidades destas e do Tabelião.

⮚ Não concordância com o ato: Se não estiverem de acordo, as

Partes sinalizarão e o ato será refeito.

⮚ Leitura do ato na íntegra: Não é necessária a leitura na íntegra

(exceto para Testamentos – vide tópico específico infra). As Partes

irão declarar que leram anteriormente o ato e que dele possuem

ciência.

Ato realizado pelo notário para verificação da livre

manifestação da vontade das partes em relação ao ato

notarial lavrado eletronicamente.

⮚ Gravação da videoconferência (art. 3º, P.Ú.): A

gravação deverá conter, no mínimo:

a) a identificação, a demonstração da capacidade e a

livre manifestação das partes, atestadas pelo tabelião

de notas;

b) o consentimento das partes e a concordância com a

escritura pública;

c) o objeto e o preço do negócio pactuado;

d) a declaração da data e horário da prática do ato

notarial; e

e) a declaração acerca da indicação do livro, da página e

do tabelionato onde será lavrado o ato notarial.



Assinaturas / Certificados Eletrônicos: 

(i) Certificado ICP-Brasil: para aqueles que o possuírem. O art. 3º não exclui a

utilização do certificado ICP-Brasil pelas partes, apenas define que a assinatura deverá

ocorrer dentro da plataforma E-notariado;

ou

(ii) Certificado Digital Notarizado: disponibilizado de modo gratuito, através do sistema

E-notariado.

A emissão do Certificado Digital Notarizado deverá ser realizada de modo presencial

(art. 2º, II). O tabelionato de notas credenciado como Autoridade Notarial, com

documento de identidade e comprovante de endereço da parte, realizará a emissão

gratuita do certificado digital E-notariado.

A assinatura dos documentos será praticada dentro da plataforma E-notariado.

⮚ Tabelião: o ato somente terá validade se o Tabelião utilizar o certificado ICP Brasil

(art. 3º, IV).

⮚ Partes: as partes poderão utilizar, para assinatura do documento:



Assinaturas / 
Certificados Eletrônicos: 

Dado ou conjunto de informações biológicas de uma pessoa, que

possibilita ao tabelião confirmar a identidade e a sua presença, em

ato notarial ou autenticação em ato particular.

O CNB manterá um registro nacional único dos Certificados Digitais

Notarizados e de biometria. O acesso ao E-Notariado será feito

com assinatura digital, ou, quando possível, por biometria. A

videoconferência permite a qualificação e a identificação das

partes, checando a biometria e o reconhecimento facial com base

em bancos de dados do Governo, garantindo a segurança dos atos

praticados no E-notariado.

Após identificação presencial e conferência dos

documentos, o tabelião emitirá o certificado digital, que

ficará residente no celular do usuário, através de um

aplicativo do E-notariado.

A emissão de Certificados Digitais Notariais para todos os

usuários do sistema, gratuitamente, é opção criada para

não limitar o acesso do cidadão à plataforma, de modo

que aqueles que não possuem condições de adquirir o

certificado ICP-Brasil, poderão obter o Certificado

Notarizado, facilitando assim o acesso de todos e

fomentando a prática dos atos à distância.

Biometria e Reconhecimento 
facial (arts. 5º e 9º): 



Encerramento: 

Notário disponibiliza o documento para assinatura no E-

notariado (plataforma digital), onde as Partes realizam a

assinatura digital.

Formato híbrido: 

É possível que um documento seja lavrado com a

assinatura físico-presencial por uma das partes e

assinaturas digitais, à distância, por outras partes. Se uma

das partes não possui o conforto da assinatura digital,

poderá assinar fisicamente, enquanto a outra poderá fazê-lo

no formato digital, sem comprometer o ato.
Arquivamento: 

Documento é assinado digitalmente pelo Tabelião e

arquivado no livro, contendo número e página.

Selo digital (art. 37): 

O ato notarial eletrônico deverá ser lavrado com a indicação

do selo eletrônico, conforme exigido pelas normas

estaduais ou distrital. A não indicação torna nulo o ato.

Impressão do Ato (art. 15): 

Deverá conter a chave de acesso e QRCODE, para

verificação da autenticidade do ato.



Competência (art. 6º): 

A competência para a prática dos atos regulados no

Provimento é absoluta e observará a circunscrição

territorial em que o tabelião recebeu sua delegação, nos

termos do art. 9º da Lei n. 8.935/1994.

Essas regras são aplicáveis aos procedimentos eletrônicos.

Vejamos, a seguir, os critérios de Competência definidos

pelo Provimento.

⮚ 1º critério – Circunscrição do Imóvel ou Domicílio do

Adquirente (art. 19, caput):

Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do

domicílio do adquirente compete, de forma remota e com

exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente, por

meio do E-notariado, com a realização de videoconferência

e assinaturas digitais das partes.

Ex. Adquirente em Manaus que adquire imóvel em São

Paulo. Somente tabeliães dos municípios de Manaus ou de

São Paulo capital poderão lavrar a escritura. Não qualquer

Tabelião do Estado do Amazonas.



⮚ 2º Critério – Imóveis em diferentes Circunscrições (art. 19, §1º):

Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato

notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de quaisquer

delas.

⮚ 3º Critério – Imóvel no mesmo Estado do domicílio do Adquirente (art. 19, §2º):

Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do

adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade

federativa para a lavratura do ato.

A liberdade de escolha é adstrita ao Estado de domicílio do adquirente ou ao da

localização do imóvel, este limitado a circunscrição do município, para onde o

Tabelião recebeu delegação.

Trata-se de situação de fato que já existe e foi replicada para a prática dos atos

eletrônicos, de modo a evitar a captação ilícita de clientes por agentes de outros

Estados, com tabela fiscal mais favorável.

Ex. Se um adquirente 
mora em São Paulo/SP 
e o imóvel está em 
Campinas/SP, ele 
poderá fazer a 
escritura no Estado de 
SP, mas em nenhum 
outro Estado do país.



⮚ A questão atinente à competência/territorialidade merece breves

considerações. Os critérios de competência foram construídos pela

Corregedoria Nacional de Justiça, no primeiro momento, buscando

não alterar a prática já realizada por meio físico.

É importante salientar, entretanto, que a territorialidade é o maior

ponto de questionamento do Provimento. Trata-se de um momento

de quebra de paradigmas, considerando que a Lei 8.935/94

obviamente não previu a possibilidade de lavratura de atos

eletrônicos.

O que antes era proibido (ex. colher assinatura em cidade vizinha),

no procedimento eletrônico não existe mais. As barreiras

geográficas são quebradas. É necessário, portanto, definir regras de

territorialidade, evitando guerra fiscal e práticas predatórias.

⮚ 4º critério – Ata Notarial e Procuração Pública

Eletrônica (art. 20).

Para Ata Notarial: Tabelião da circunscrição do fato

constatado ou, quando inaplicável este critério, do

domicílio do requerente.

Para Procuração Pública: caberá ao Tabelião do domicílio

do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso.

⮚ 5º Critério - Veículos: (Art. 23, §1º)

Tratando-se de documento atinente a veículo automotor,

será competente para o reconhecimento de firma, de

forma remota, o tabelião de notas do município de

emplacamento do veículo ou de domicílio do adquirente

indicados no Certificado de Registro de Veículo - CRV ou

na Autorização para Transferência de Propriedade de

Veículo - ATPV.



O objetivo da criação das regras de competência foi evitar a

concorrência predatória e desleal entre os Tabelionatos de Notas, bem

como a guerra fiscal entre as diferentes tabelas dos Estados. A

escolha direcionada pelo Colégio Notarial é para que haja o benefício

ao maior número de Tabeliães de Notas do Brasil, de forma a respeitar

equidade e imparcialidade, visando evitar a captação de clientes em

outros Estados.

Deve-se realizar uma interpretação sistemática dos arts. 6º, 19º e

Considerandos do Provimento.

A Competência prevê o local do imóvel ou domicílio do adquirente no

município para o qual recebeu a delegação.

Os Considerandos preveem que o Tabelião deverá respeitar a

delegação para o município onde recebeu delegação. A livre escolha

do tabelião foi mitigada no Provimento, o qual estabeleceu alguns

limites, que serão construídos a partir de agora, em conjunto com a

instituição de classe dos Notários e CNJ.

A escolha do Tabelião é livre dentro da competência do

Tabelião.

Há quem observe que se trata de questão mais afeta à

responsabilidade administrativa do Notário do que algo que

se vincule à qualidade ou a qualquer tipo de vício do ato, de

modo que a prática e a validade não viriam a ser

questionadas pela territorialidade (considerando que o

Código Civil fala em forma, mas não em territorialidade, para

fins de nulidade do ato).



Entretanto, há posicionamento já firmado pelo Magistrado Auxiliar do

CNJ, Dr. Jorsenildo Dourado do Nascimento, pela nulidade do ato, na

hipótese de não ser observada a competência. Validade significa

competência, de modo a não influenciar somente notários, na seara

administrativa, mas o próprio ato em si. A validade do ato está

condicionada a observância de todas as regras do Provimento. O

Notário não é mero carimbador, mas responsável pela verificação de

validade. Caso esteja em desacordo com as regras do Provimento, o

Registro de Imóveis poderá, inclusive, negar o registro do ato, sem

prejuízo de notificar a Corregedoria.

● Risco de Coação: se o Tabelião não se sentir confortável, poderá

parar o ato e solicitar que as Partes compareçam ao cartório. O

Tabelião deverá fazer essa avaliação.

● Testamentos: Ato mais solene do sistema notarial.

Alguns provimentos estaduais vedavam a lavratura do

testamento, em razão das formalidades exigidas pelo

Código Civil. Com o Provimento 100 CNJ e E-notariado, é

possível a lavratura de testamento, conjugando fé pública

com tecnologia.

Para testamentos, deverá ser realizada uma única

videoconferência (não em partes), gravação na íntegra da

videoconferência, coleta da manifestação de vontade do

testador e concordância das testemunhas e leitura do ato

completo.

● Prática de atos com as partes no Exterior: é possível,

desde que tenham certificado ICP-Brasil ou E-notariado.



● Fiscalização e correição on-line (art. 11º): fiscalização, desde o

Judiciário até a Corregedoria Nacional, com possibilidade de controle e

identificação dos atos eletrônicos.

A fiscalização será feita pelo Colégio Notarial do Brasil, com

submissão ao controle do Juiz Corregedor, das Corregedorias

Estaduais de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.

● Crimes de Lavagem de Dinheiro (art. 28º): O Provimento de nº 88 do

CNJ já dispunha sobre a política, procedimentos e controles a serem

adotados pelos notários e registradores, visando à prevenção dos

crimes de lavagem de dinheiro.

O Provimento de nº 100 aprimorou a previsão acerca da

Prevenção dos crimes de Lavagem de Dinheiro,

implementando no sistema E-notariado o Cadastro Único

de Clientes, o Cadastro Único de Beneficiários Finais e o

Índice Único de Atos Notariais, sistemas que auxiliarão os

Tabeliães a identificar de forma segura e rápida atividades

suspeitas nos cartórios de todo país.

● Certificados digitais para pessoas analfabetas: não

recomendado, pois demanda prática de atos remotos e

compreensão mais sofisticada, até mesmo porque, ao

receber o Certificado Digital, a parte deverá assinar Termo

de Titularidade.



● Tráfego de documentos particulares plataforma (art. 23, §2º): é

possível o reconhecimento das assinaturas eletrônicas apostas em

documentos digitais, através da própria plataforma, de modo a

carregar um arquivo eletrônico e verificar as assinaturas por meio

de certificados digitais válidos.

● Comprovação do domicílio da pessoa física: o domicílio eleitoral

está à disposição em consulta ao nome ou CPF, em banco de

dados públicos do TSE. Essa é forma primordial de aferição.

⮚ Pessoa Jurídica: verificação da sede, 

conforme registro. 

⮚ Pessoa Física: título de eleitor ou outro 

domicílio comprovado (há discussão de 

que, para evitar abuso e subterfúgio de 

pluralidade de domicílios, seja utilizado 

domicílio eleitoral).



● Envio de Dados ao Registro de Imóveis (art. 16, P.Ú): possibilita o

envio de dados estruturados do Registro de Imóveis, através de uma

padronização dos procedimentos.

● Passo a passo da lavratura do Ato Eletrônico:

⮚ Elaboração das minutas pelo Tabelionato.

⮚ Envio às Partes via e-mail.

⮚ Fechamento da minuta, com a concordância das Partes, a qual

será lançada pelo Tabelião no ambiente do E-notariado.

⮚ Videoconferência: Agendamento da data. Realização, com leitura

do ato e elementos essenciais da escritura (objeto, partes, preço,

forma de pagamento). Gravação qualificação, verificação da

capacidade e manifestação de vontade das Partes.

⮚ Assinatura do ato: pelo Tabelião, através do certificado

ICP-Brasil; e pelas Partes, por meio de Certificado digital

notarizado ou ICP Brasil, aceito pela plataforma.

⮚ Emissão de traslado com envio ao Registro de Imóveis.

⮚ Arquivamento no Livro: As escrituras são impressas e

continuam sendo arquivadas em livro físico, até mesmo

para possibilitar o formato híbrido, onde uma das partes

assina em formato digital e a outra materialmente.



Regulamentos 
anteriores do CNJ 
e das Corregedorias 
Estaduais (art. 38º): 

Foram revogadas todas as regulamentações em contrário ao Provimento

nº 100, publicadas anteriormente pelas Corregedorias Estaduais de Justiça.

O objetivo é uniformizar a lavratura dos Atos Notarias, nacionalmente,

dentro de uma plataforma única e segura (E-notariado), mantida pelo

Conselho Federal e instituição de classe dos notários do Brasil, a fim de

garantir a segurança dos atos e o tratamento dos atos.

Em razão da necessidade decorrente da pandemia, muitas Corregedorias

Estaduais começaram a editar Provimentos, criando uma desigualdade

entre as regulamentações no Brasil. Por consequência do novo Provimento,

caberá aos órgãos estaduais adaptarem suas normas, para

operacionalização do novo sistema de prestação dos serviços notariais em

cada estado da Federação.



O ato vai se formando em conjunto com as Partes, como já acontecia, através de

e-mails entre o Tabelionato e as Partes, estruturando a minuta do ato pretendido.

O Notário leva o documento para a plataforma, realiza a videoconferência e o

fluxo de assinaturas e expede o traslado, físico se desejar, ou digital, assinado e

fechado.

Sendo imutável a manifestação de vontade, o vídeo fechado e lacrado estará

arquivado como elemento de prova quanto à manifestação da vontade.

A matéria será maturada com a prática dos atos e as interpretações construídas

ao longo do tempo. Para tanto, é necessário aguardar o Provimento crescer e

produzir efeitos, para que as interpretações e aplicações sejam aprimoradas.



A equipe do Eichenberg & Lobato

Advogados Associados está apta

para responder quaisquer dúvidas

sobre o assunto.


