
                                                                                        
 

 

COMUNICADO CONJUNTO Nº 002/2021 
 

 
 

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul, ANOREG-RS, o Colégio Notarial 
do Brasil Seção Rio Grande do Sul, CNB-RS, o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, o Instituto de Registro 
Imobiliário do Rio Grande do Sul - IRIRGS, no uso de suas atribuições e,   
 

CONSIDERANDO a edição do Provimento n.° 100, de 26 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, 

que dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado;   

CONSIDERANDO a possível divergência de interpretações decorrentes do provimento e a necessidade de 

uniformização dos procedimentos nos Tabelionatos de Notas do Estado do Rio Grande do Sul;   

CONSIDERANDO que uma das finalidades do Provimento é a de evitar a concorrência predatória por serviços 

prestados remotamente que podem ofender a fé pública notarial;   

CONSIDERANDO a ampla competência do notário, que não se restringe à lavratura de escritura pública 

relativa a imóveis;   

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei 8.935/94;   

CONSIDERANDO o atributo da fé pública dos notários e da confiança decorrentes da liberdade de escolha do 

notário garantida às partes;   

CONSIDERANDO a necessidade de dirimir contradições na interpretação das questões relativas à 

competência, especialmente quanto ao documento híbrido, bem como os demais atos notariais que não 

digam respeito a imóveis, e mesmo os não protocolares; 

  ORIENTA:   

   

            Utilizando-se os preceitos legais da Lei 8.935/94, bem como o direcionamento dado à competência 

pelo Provimento n.º 100/20 CNJ, há a necessidade de se determinar a competência notarial de conformidade 

com a natureza de cada ato, como segue:   

   

Art. 19. 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.    

§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.    



                                                                                        
 

 

§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.    

§3º Para os fins deste provimento, entende-se por adquirente, nesta ordem, o comprador, a parte que está 

adquirindo direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido crédito.    

   

O artigo 19 se refere unicamente a escrituras públicas relativas à transmissão de bens imóveis, pois relaciona 

a competência do notário à localização do imóvel ou ao domicílio do adquirente.   

    

Quando houver diversos imóveis em Estados diferentes, a competência será de todos e quaisquer 

Tabeliães da circunscrição de quaisquer dos imóveis.   

   

Quando o imóvel e o domicílio do adquirente forem do mesmo estado, aplica-se a regra do art. 8º da Lei 

8.935/94, ou seja, a escolha é livre das partes, entre os Tabeliães do Estado.  

   

Ratificando que o art. 19 se refere unicamente a escrituras relativas à transmissão de bens imóveis, o §3º 

refere que adquirente é o “comprador”, aquele que está “adquirindo direito real” e a quem é “reconhecido 

o crédito”.   

   

            O artigo 20 trata da ata notarial e da procuração:   

   

Art. 20. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou, quando inaplicável este critério, ao 

tabelião do domicílio do requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com 

exclusividade por meio do e-Notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das 

partes.    

Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante 

ou do local do imóvel, se for o caso.    

   

            Pelo disposto, a competência para lavratura da ata notarial eletrônica pertence ao Tabelião do local 

onde o fato deva ser constatado ou do domicílio do requerente.   

   

            O parágrafo único trata de procuração, determinando a competência pelo domicílio do outorgante ou 

local do imóvel, se for o caso.   

   



                                                                                        
 

 

            Não se aplica esta regra se o outorgante tiver domicílio no exterior. Neste caso, aplica-se o disposto 

no art. 8º da Lei 8.935/94.   

   

            Por fim, o art. 30 trata do ato notarial híbrido:   

   

Art. 30. Fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato 

notarial e a outra, a distância, nos termos desse provimento.    

   

            Como o ato notarial híbrido será assinado pessoalmente por pelo menos uma das partes, a 

competência para a lavratura será, alternativamente, do Tabelião escolhido pelo signatário presencial e de 

próprio punho (pois será onde este estiver ou escolher assinar, na forma do 8º da Lei 8.935/94), ou daquele 

do domicílio do adquirente ou da localização do imóvel (Art. 19, Provimento n.º 100/20 CNJ). 

   

            Nos demais atos notariais eletrônicos que não digam respeito à transmissão de imóveis, inclusive 

inventários e divórcios sem partilha de bens, a escolha do Tabelião será livre pelas partes, conforme art. 8º 

da Lei 8.935/94.   

 

 Por fim, ressalta-se que, nos termos do art. 36 do Provimento n.º 100/20 CNJ, fica vedada a prática 

de atos notariais eletrônicos ou remotos com recepção de assinaturas eletrônicas à distância sem a utilização 

do e-Notariado. 

 
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2021. 
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