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CARA(O) TABELIÃ(O), 
 
RESSIGNIFICAR. 
Atribuir um novo significado a; dar um sentido diferente a alguma coisa; redefinir. 
 
Em 2020 o notariado brasileiro teve um olhar apurado para ressignificar suas centenárias 
atribuições, e ganhar novos sentidos e possibilidades. 
 
Foi um ano de desafios para toda a humanidade. E os seres humanos se reinventaram. E os 
notários brasileiros se reinventaram. Diante de uma crise sanitária mundial, conseguimos 
romper os paradigmas e ressignificar nossa função na sociedade brasileira. 
 
Como presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal agradeço a todos os 
meus colegas, notários de todo o país, pelo profissionalismo e resiliência com que 
enfrentaram este ano conturbado, se adaptando a um novo modelo de trabalho que, seguirá, 
revolucionando nossa atividade. 
 
Com a edição do Provimento 100 pelo Conselho Nacional de Justiça, em maio deste ano, 
revisamos a plataforma do e-Notariado, adotamos uma nova política de gestão tecnológica, 
e optamos pela complexa inserção da videoconferência no processo do ato notarial 
eletrônico, entre tantas outras mudanças. 
 
O e-Notariado tem um motor de certificação digital completo e adequado à legislação 
nacional com uma assinatura eletrônica avançada. O ambiente de Autoridade Certificadora 
foi refeito, inserimos as tecnologias de biometria de forma mais fluída, facilitando o processo 
final de emissão, inclusive com o uso da videoconferência para emissão a distância.  
 
O e-Notariado está preparado para endereçar ambas tecnologias de assinatura digital - ICP-
Brasil e Certificado Notarizado – este último criado pelo Provimento 100.  
 
Além da reconstrução do nosso fluxo de assinatura para a lavratura eletrônica de escrituras e 
procurações, foram inseridos novos módulos na nossa plataforma: a CENAD, e o módulo de 
certidões já são realidade e, logo mais, a autorização de viagens para  menores estará 
disponível, exatamente como autorizado pelo Provimento 103 do CNJ. Estão sendo 
construídas também as centrais previstas pelo Provimento nº 88, entre elas o cadastro de 
usuários e o índice único de atos notariais. 
 
Nada teria sido possível sem o engajamento dos tabelionatos brasileiros! Os notários 
estiveram sempre à altura dos desafios que nos foram exigidos. Já realizamos mais de 26 mil 
atos eletrônicos através do e-Notariado, uma média de 4.500 atos por mês! 
 
Em 2021 seguiremos avançando, fortalecendo o e-Notariado em todas as unidades da 
federação, e semeando o nosso futuro. Estamos no ponto de partida de um longo e, se Deus 
quiser, profícuo caminho a ser trilhado.  
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A plataforma do e-Notariado e a CENSEC são ambientes tecnológicos sofisticados 
colocados a serviço e à disposição de todos os notários do Brasil. 
  
Aos notários do Brasil, nosso muito obrigada! Obrigada pela coragem, disposição e 
engajamento para ressignificar nossa profissão! 
 
Feliz Natal! E que em 2021 sigamos juntos construindo novas possibilidades! 
 
Forte abraço,  
 

Giselle Oliveira de Barro  
Presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal 


