
Veja como é fácil agendar o seu ato digital 

Você já pode fazer escrituras, procurações e atos notariais à distância, da sua casa ou celular. Os atos 
têm a mesma fé pública que garante a segurança dos seus atos pessoais e de sua empresa.
Veja os atos que podem ser feitos, sem sair de sua casa ou trabalho:

- Escritura pública    - Divórcio   - Inventário e partilha

- Ata notarial     - Procuração  - Testamento

- Reconhecimento de firma (digital)     - Autenticação (eletrônica)

O que é preciso?

- Computador ou telefone com acesso à internet
- Certificado Digital Notarial ou ICP-Brasil
- Ter ficha aberta conosco ou documento de identidade eletrônico (CNH, RG ou outro similar)

Certificado digital

Você poderá utilizar o certificado digital ICP Brasil para os atos notariais.
Se você não tiver um certificado, podemos emitir o Certificado Digital Notarial, que fica instalado 

no seu telefone. Ele deve ser sincronizado com um computador desktop ou notebook no momento da 
assinatura do ato notarial. 

Você precisará ter a instalação prévia dos programas Web PKI e Zoom no computador. 

          Clique aqui para o Chrome                    Clique aqui para o Zoom no computador

Documentos para obter um certificado digital

Você pode obter um Certificado Digital conosco. 
O Certificado Digital Notarial é totalmente gratuito. 
Solicite em e-notariado@26notas.com.br com os seguintes anexos:

• Cópia digitalizada do documento de identidade
• Número do CPF (se o documento de identidade possuir não é necessário)
• Comprovante de endereço
• Número do telefone celular (no qual será instalado o certificado digital)

Para aquisição do certificado ICP-Brasil, clique aqui.

Como utilizar o Certificado Notarial?

Instale no seu telefone celular o aplicativo e-Notariado

      Iphone    Android

Como solicitar um ato notarial digital?

• Você envia os documentos necessários para o ato notarial por e-mail ou pelo nosso site
• O escrevente realiza a análise jurídica notarial e faz a minuta do ato
• Com a minuta aprovada por você e outras partes, o escrevente agenda a data e horário para a la-

vratura do ato notarial por meio da videoconferência. 
Fique tranquilo: o escrevente providenciará tudo. 

No dia da assinatura, você e as partes receberão o link de acesso à videoconferência.  O escrevente 
conduz a lavratura do ato notarial pela videoconferência. 
Simples, rápido e totalmente seguro!

Tem alguma dúvida? Manda!
e-notariado@26notas.com.br
WhatsApp: 11.3111.9706
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