




Vivemos em um mundo transformado pelo digital, onde a 
alta exigência das pessoas e a rápida efemeridade da 
informação exigem novas atitudes para o negócio.



Até mesmo os contextos engessados, como a relação entre 
bancos e cartórios, sofrem o impacto desta revolução, 
trazendo a necessidade de otimizar processos e reduzir 
custos. 

O Portal de Documentos dá suporte à transformação 
digital de seus parceiros.





Queremos melhorar a eficácia das interações com cartórios. 
Somos líderes na facilitação desses processos no Brasil. 

4,5 milhões de notificações por ano 

9 milhões de registros de CPF e CNPJ nas bases de dados 
internas 

85 mil protestos por ano 140 pessoas apoiando a operação









Documentação eletrônica com 
valor jurídico
O que é

Solução para gestão, formalização e registro de contratos e outros 

documentos, com workflow de assinaturas, fluxo de aprovação, 

validação de poderes e registro eletrônico ou físico das garantias nas 

comarcas das partes envolvidas na operação.

Quais regras considera

Os documentos devem satisfazer, no mínimo, o exato grau de 

segurança que os documentos em papel oferecem, dentro de 

requisitos técnicos conforme a resolução 4474 do Banco Central.











Desafio

Trazer agilidade na formalização dos contratos, garantindo 
a segurança na transação e evitando os custos com 
trânsito e impressão de documentos, bem como diminuir 
os prazos de registros, sem perder a validade jurídica dos 
documentos.



Solução

Disponibilização de plataforma web, com a opção de 
upload do documento, definição de workflow de 
assinaturas dos procuradores e testemunhas através de 
Certificado Digital, validação de poderes com controle de 
validade das procurações, formalização com fluxo de 
aprovação dos documentos e gestão de registros.



Resultado

Contratos formalizados de forma online e registrados 
eletronicamente em até dois cartórios, de comarcas 
diferentes, com prazos de até 3 dias úteis, garantindo 
validade jurídica à operação, homologada pelos 
advogados e auditores de dois dos maiores escritórios de 
advocacia do Brasil.



O impacto causado

+174 Termos de Cessão assinados digitalmente

+16 Termos de Cessão consolidados, validados digitalmente

+ 2.500.000 de Kit’s de Ajuizamento Eletrônicos

+60.000 Contratos de Renegociação Eletrônicos




