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Cartório atende via web
Oitavo Ofício de Notas foi pioneiro em BH em serviços pela internet

Euller Júnior

Digital - Maurício Leonardo acredita que a certificação digital é
um caminho natural e obrigatório para os cartórios

O cartório Felício dos Santos, oitavo ofício de notas de Belo Horizonte, faz serviços virtuais para
documentos eletrônicos desde 2001. Autenticação, reconhecimento de firma, fornecimento de certidões
podem ser feitos pela web. O tabelião Maurício Leonardo, diz que o serviço é realizado pelo cartório
mesmo antes de o órgão Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil), que está ligado ao governo
federal, regulamentar a certificação digital do País, o que foi feito em 2002.
Os documentos digitais têm valor somente no meio digital, o que significa dizer que um documento
digital impresso não tem valor legal. Para que o papel tenha esse valor, é preciso que algum tabelião
faça o reconhecimento da cópia, de forma semelhante a uma autenticação de um documento original
apresentado pelo interessado na autenticação, com uma diferença, ressalta Leonardo: o original fica
armazenado no cartório, o que dá mais segurança à transação. Para usar os serviços on-line do
cartório, é preciso ter uma identidade eletrônica.
Além dos serviços on-line, o cartório acompanha a digitalização de documentos de empresas e dá fé
pública à versão eletrônica. Leonardo explica que um funcionário do cartório acompanha o processo de
digitalização, para garantir que não há fraudes, ficando uma cópia dos documentos no cartório, o que
garante que eles não foram fraudados. Um documento virtual reconhecido pelo cartório pode ser emitido
quantas vezes for necessário, sem ter que se fazer uma autenticação para cada exemplar, como
acontece com os documentos em papel.
Maurício Leonardo acredita que a certificação digital é um caminho natural e obrigatório para os
cartórios. Com a popularização do serviço, a tendência é que pessoas físicas e jurídicas usem cada vez
mais os serviços eletrônicos e contem com os cartórios para garantir a segurança, o sigilo e o valor
judicial das transações pela internet. (IC)
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