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Certificação de cópias passa a ser on-line e envio do arquivo poderá ser feito por e-mail e WhatsApp 

Cartórios de todo 
o país já podem 
autenticar documentos 
por meio digital

Gaeco investiga empresas 
que atuam em prefeituras 
e Câmaras de Vereadores 

Para 2021, Contar propõe meta orçamentária 
com visibilidade no turismo de MS

Agência Brasil

Os cartórios brasileiros já 
podem autenticar documentos 
por meio eletrônico. O novo 
serviço possibilitará a certi-
ficação de cópias de forma 
on-line pelo site. 

A novidade vem para comple-
mentar a digitalização de outros 
serviços que já estavam sendo 
prestados na plataforma de atos 
notoriais eletrônicos chamada 
e-Notoriado. Entre eles, assina-
turas digitais de escrituras, pro-

curações por videoconferência, 
atas notariais e testamentos, 
bem como separações e divór-
cios extrajudiciais.

Segundo o Colégio Notarial 
do Brasil (CNB), órgão respon-
sável por gerir o módulo da 
Central Notarial de Autenti-
cação Digital (Cenad), o novo 
recurso permite “a materiali-
zação e a desmaterialização” 
de autenticações em diferentes 
cartórios. Dessa forma, torna 
mais rápido o envio do docu-
mento certificado para pessoas 

ou órgãos, além de verificar de 
forma segura a autenticidade do 
arquivo digital.

A Cenad é o único meio 
nacional válido para a au-
tenticação digital de docu-
mentos. Para tanto, será ne-
cessária a apresentação de 
um documento originalmente 
físico, junto a algum cartório 
de notas, para que ele seja 
digitalizado para, então, ser 
enviado para autenticação.

Segundo a presidente do 
CNB, Giselle Oliveira de Barros, 

o novo procedimento permite 
ao usuário trabalhar com o 
documento eletrônico, mas com 
segurança jurídica.

“Após o documento ser au-
tenticado pela Cenad, ele pode 
ser enviado eletronicamente 
(email, WhatsApp ou qualquer 
outra ferramenta) a órgãos pú-
blicos ou pessoas físicas e jurí-
dicas para a concretização de 
negócios, tendo o mesmo valor 
que o documento original, físico 
ou digital, apresentado pelo ci-
dadão”, informou.

Como acessar o serviço
Para acessar esse serviço, “o 

usuário deve solicitar a auten-
ticação digital a um tabelionato 
de notas de sua preferência e 
enviar o documento por e-mail, 
caso o original seja digital. Se 
o documento a ser autenticado 
for físico, é necessário levar o 
impresso ao cartório para digi-
talização e autenticação.

Ao receber o documento por 
meio da plataforma, que segue 
as normas de territorialidade 
para distribuição dos serviços, o 

tabelião verifica a autenticidade 
e a integridade do documento”, 
informa o CNB.

A autenticação notarial gera 
um registro na plataforma, com 
dados do notário ou respon-
sável que a tenha assinado, 
a data e hora da assinatura, 
e código de verificação. “O 
usuário receberá um arquivo 
em PDF assinado digitalmente 
pelo cartório. O envio do ar-
quivo poderá ser feito por e-
-mail, WhatsApp ou outro meio 
eletrônico”, finaliza.

Andrea Cruz

O deputado estadual Ca-
pitão Contar (PSL) contempla 
investimentos para fomentar 
o turismo à Lei Orçamentária 
de 2021. O setor foi um dos 
mais atingidos pela pandemia 
da COVID-19, por ter suas ati-
vidades paralisadas. Segundo 
o parlamentar, é preciso dar 
mais visibilidade ao potencial 
turístico de Mato Grosso do Sul, 
por isso indicou que houvesse 
a “divulgação dos pontos turís-
ticos do Estado em materiais 
nacionais e internacionais”. 

O deputado esclarece que há 
pouca efetividade em divulgar 
o turismo sul-mato-grossense, 
apenas em veículos de comu-
nicação do próprio Estado e é 
preciso expandir para outras 
regiões visando atrair mais tu-
ristas para Mato Grosso do Sul.

“O turismo sul-mato-gros-
sense é único no mundo e 
tem imenso potencial para 
crescer ainda mais. Preci-
samos divulgar com eficiência, 

Operação Carta 
Marcada do Gaeco 
cumpriu sete mandados 
de busca e apreensão 
em vários locais

Contar acredita que 
divulgação de pontos 
turísticos do Estado 
deve ser feita até 
internacionalmente

Divulgação

Marcelo Camargo/Agência Brasil

alcançando novos públicos e 
potenciais turistas no Brasil 
e no mundo. Movimentando o 
turismo, vamos gerar cresci-
mento, emprego e novos negó-
cios em Mato Grosso do Sul”, 
declarou Capitão Contar.

Decola MS
Ainda no segmento do 

turismo, Contar indicou a 
elaboração de material infor-
mativo sobre o “Decola MS” 
e ações para prospecção de 
empresas aéreas. “Se bem 
trabalhado, o Decola MS pode 
contribuir para aumentar o 
número de linhas aéreas em 
Mato Grosso do Sul. Isso 
ajudaria a transformar nosso 

Estado em rota para novos 
destinos, o que certamente 
causaria impacto positivo no 
turismo”, explica o deputado 
estadual.

Ao fomentar a cadeia pro-
dutiva do turismo, mais seg-
mentos de negócios ganham 
força como hotelaria, gastro-
nomia e comércio.

Rodrigo Maia 
fez declaração 
durante reunião 
de comissão 
da Câmara

que nós precisamos de forma 
definitiva aproveitar este mo-
mento e esse grupo para que 
possamos fazer um debate 
com apoio da sociedade, e 
introduzir de forma definitiva, 
na pauta da Câmara, essa 
questão e as soluções que a po-
lítica precisa encontrar junto 
com a sociedade”, disse Maia.

A comissão foi criada al-
guns dias após a morte de João 
Alberto, ocorrida na véspera 
do Dia da Consciência Negra. 
Durante a reunião, Maia clas-
sificou a morte de João Al-
berto, como um “absurdo”.

“Que esse grupo possa se 
tornar um ambiente perma-
nente de debate e que o Par-

Agência Brasil

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse ontem (27) 
que a Casa deve, com a so-
ciedade, encontrar soluções 
políticas definitivas para com-
bater o racismo no Brasil. 
Maia abriu a reunião da co-
missão externa da Câmara 
que acompanha a investigação 
da morte de João Alberto, 
espancado até a morte por 
seguranças em uma unidade 
do supermercado Carrefour, 
em Porto Alegre.

Ao discursar, o deputado 
afirmou que o racismo é estru-
tural no Brasil e que o combate 
à discriminação racial deve 
ser uma pauta prioritária do 
Parlamento e da sociedade.

“Infelizmente a gente sabe 
que o racismo no Brasil é uma 
questão estrutural, não vem 
de hoje, vem de longe. Acho 

Combate ao racismo deve ser agenda 
prioritária do Parlamento, diz Rodrigo Maia

O Ministério Público 
de Mato Grosso do Sul, 
por meio do Gaeco (Grupo 
de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Orga-
nizado), em conjunto com 
a Promotoria de Justiça 
do Patrimônio Público de 
Água Clara, deflagrou, na 
quinta-feira (26), a Ope-
ração Carta Marcada para 
dar cumprimento a sete 
mandados de busca e apre-
ensão. O objetivo da ope-
ração é dar fim à orga-
nização criminosa voltada 
à prática dos crimes de 
peculato, fraude a licitações 
e lavagem de dinheiro.

A investigação iniciou com 
as Operações Carta-Convite, 
no município de Taquarussu, 
e Operação Backdoor, em 
Aparecida do Taboado, en-
volvendo as mesmas em-
presas suspeitas de fraude 
em concursos públicos, 
quando foram apreendidos 
inúmeros documentos com 
indícios de combinação de 
propostas e manipulação de 
processos licitatórios.

A Operação Carta Mar-
cada surgiu a partir de uma 
ação coordenada, que contou 
com a participação do Nú-
cleo de Apoio do Patrimônio 
Público do MPMS, além das 
promotorias de Justiça do 
Patrimônio Público dos muni-
cípios de Ivinhema, Angélica, 
Iguatemi e Água Clara.

Foram cumpridos sete 
mandados de busca e apre-
ensão nas residências dos 
investigados, oferecidas 
quatro denúncias criminais, 

por fraudes em licitação, as-
sociação criminosa, peculato, 
lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa, além de 
medidas cautelares prepara-
tórias para ação civil pública, 
com bloqueio de bens, sus-
pensão de contratos e proi-
bição de contratação com o 
Poder Público de Água Clara. 
Durante a Operação Carta 
Marcada foi apreendida uma 
arma de fogo. 

Apurou-se que as em-
presas investigadas, com 
atuação específica na área 
de consultoria pública, ma-
nipulavam processos lici-
tatórios, combinavam pro-
postas, fraudando certames 
por todo o Estado, com a 
participação de servidores 
públicos, vinculados aos ór-
gãos contratantes.

As mesmas empresas 
também encontram-se de-
nunciadas em Aparecida 
do Taboado e Chapadão 
do Sul, por fraudes em lici-
tações para realização de 
concurso público.

Os investigadores apu-
raram que eram utilizados 
vários artifícios para com-
binação das propostas, como 
a exemplo do certame para 
contratação da empresa que 
realizaria o concurso público 
para a Câmara Municipal 
de Angélica. Neste caso, os 
investigados trocaram men-
sagens de WhatsApp simu-
lando um CPF inexiste na 
Receita Federal, que na ver-
dade era a proposta que a 
empresa deveria apresentar 
ao órgão municipal.

Divulgação

Novo recurso 
permite “a 

materialização e a 
desmaterialização” 
de autenticações
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lamento tenha sempre uma 
agenda prioritária da socie-
dade brasileira, para que seja 
um país com menos desigual-
dade e todos nós sejamos res-
peitados. E nunca mais se veja 
o racismo e a violência contra 
o negro”, afirmou Maia.

A comissão é coordenada 
pelo deputado Damião Feli-
ciano (PDT-PB). Também in-
tegram o colegiado Benedita 
da Silva (PT-RJ), Bira do Pin-
daré (PSB-MA), Silvia Cris-
tina (PDT-RO), Áurea Carolina 
(PSOL-MG) e Orlando Silva 
(PCdoB-SP).

De acordo com o depu-
tado Feliciano, na próxima 
semana, a comissão vai se 
reunir com o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, familiares da vítima 
e autoridades do estado e, 
ainda, comandos das polícias 
Civil e Militar, o Ministério 
Público e movimentos sociais.


