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SEI N. 0009586-53.2021.8.16.6000 

1. Trata-se de consulta formulada pelo Agente responsável pelo Serviço Distrital
de Warta (8º Tabelionato de Notas), Octávio Cesário Pereira Neto, e encaminhada a esta
Corregedoria pelo Juiz de Direito Mauro Henrique Veltrini Ticianelli (ID 6153960), nos seguintes
termos:

A presente tem por finalidade consultar este douto Magistrado a respeito
da abertura de livros utilizados para lavratura de escrituras e
procurações seguindo os padrões estabelecidos pelo regramento do E-
NOTARIADO. Ocorre que, este tabelião com o intuito de separar os atos
lavrados pelo sistema convencional dos atos a serem lavrados pelo novo
sistema híbrido e virtual, pede orientação para promover os pedidos de
abertura de livros para somente os atos do e-notariado, tendo em vista
que, as folhas terão uma configuração um pouco diversa do que é
utilizada atualmente nos livros desta Serventia, segundo informações
recebidas da ANSATA. Informo ainda que, fizemos consulta no Colégio
Notarial e nos informaram que as Corregedorias de Justiça de cada
Estado têm o poder de decisão e que não há um modelo a ser seguido,
visto que, em alguns Estados da Confederação existem tabelionatos que
utilizam os mesmos livros que vinham sendo lavrados os atos ao longo dos
anos, outros estão abrindo novos livros para os atos específicos do e-
notariado. Em face ao exposto, aguardo orientação de v. Excia.

2. Primeiramente, como é cediço, a Corregedoria Nacional da Justiça, buscando
conferir uniformidade na prática dos atos notariais eletrônicos em todo o território nacional, os
quais, atualmente, contam com uma demanda atípica em razão das medidas de restrição impostas
pelas autoridades de saúde, diante da notória pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID-
19), editou o Provimento 100/2020.

3. No referido ato normativo, que "estabelece normas gerais sobre a prática de
atos notariais eletrônicos em todos os tabelionatos de notas do País" (art. 1º), assim como nas
normativas baixadas no âmbito desta Corregedoria da Justiça, não há qualquer exigência de que
seja promovida a abertura de livros específicos, apenas para os atos do e-Notariado.

4. Nesse contexto, a adoção dessa prática, neste momento, gerará mais prejuízo do
que benefício, visto que, desde a implementação do e-Notariado, há quase um ano, a grande
maioria dos Tabeliães, se não todos, vêm se utilizando dos mesmos livros que já usavam para a
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prática dos atos físicos. Alterar essa dinâmica, agora, ensejaria tumulto no controle dos atos,
dificultando a fiscalização, especialmente dos atos já realizados.

5. Portanto, considerando que, como o próprio consulente ressaltou após
indagação ao Colégio Notarial, "as Corregedorias de Justiça de cada Estado têm o poder de
decisão e que não há um modelo a ser seguido", em resposta à presente consulta, define-se pela
desnecessidade de abertura de livros específicos para os atos do e-Notariado, devendo os Tabeliães
utilizar, para os atos eletrônicos, os mesmos livros abertos para os atos físicos.

6. Visando dar conhecimento dessa orientação a todos os Tabeliães do Estado,
expeça-se e encaminhe-se, via mensageiro, Ofício-Circular com o seguinte teor:

É vedada a abertura de livro exclusivamente para a prática de atos eletrônicos
pelo Sistema de Atos Notariais Eletrônicos (e-Notariado), cumprindo aos
Tabeliães lavrá-los nos livros específicos (físicos) já em uso nas Serventias.

7. Após, inexistindo outras providências a cargo desta Corregedoria, encerre-se o
expediente nesta unidade.

Curitiba, data gerada pelo sistema.

 

Espedito Reis do Amaral
Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Espedito Reis do Amaral, Corregedor, em 23/03/2021, às
12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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