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2 Levantamento Bibliográfico

Para analisar o estado da arte do Blockchain e suas aplicações, assim como as

tecnologias e estado atual dos serviços de notarização no Brasil e no mundo, se torna

fudamental uma analise bibliográfica apurada que considere não só os aspectos tecnicos

desta inovação mas os impactos economicos e socias de sua aplicação no governo eletrônico.

Embora a literatura envolvendo a aplicação de Blockchain em serviços governamentais,

considerando sua recente história, é robusta, não há estudos que abordem suas aplicabi-

lidades em funções exercidas por cartórios de notas. Esta revisão sistemática aborda a

aplicabilidade da Blockchain em diferentes setores públicos em diversos páıses bem como

suas caracteŕısticas técnicas que suportem a hipótese deste estudo.

2.1 Introdução

O levantamento Bibliográfico constante neste estudo foi realizado através de uso da

metodologia de Revisão Sistemática que visão sintetizar o conteudo de grandes volumes de

informação a fins de contribuir para responder questões sobre o que funciona e o que não

funciona (PETTICREW; ROBERTS, 2008). Para implementação desta metodologia neste

estudo, foi utilizada a ferramenta START (State of the Through Systematic Review) que

visa facilitar a criação de protocolos de pesquisa, procedimentos de aceitação e rejeição de

artigos e métodos de sumarização de resultados (HERNANDES et al., 2010).

Uma revisão bibliográfica a respeito de Blockchain foi exposta no artigo de Casino,

Dasaklis e Patsakis (2018) onde diversas aplicabilidades dentro de estudos publicados

foram expostos e uma alta aderência das caracteŕısticas da Blockchain ao sviço público

são expostas como persistência dos dados, redução de custos em burocracia, aumento da

eficiência e da transparência. Neste estudo é verificado também a crescente produção de

artigos relacionados à Blockchain em seu curto peŕıodo. Em seu artigo, foram classificados,

e posteriormente qualificados, apenas 1 artigo em 2014, ińıcio do estudo, para 177 artigos

no último ano completo da análise, 2017. Entretanto, este estudo, além de restrito à

apenas uma única base de dados para obtenção de artigos, Scopus, também se restringe

à artigos escritos em Inglês e excluiu artigos relacionados à arquitetura da Blockchain.

No caso deste estudo, o objetivo foi capturar o estado da arte de Blockchain aplicada ao
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Serviço Público em seu momento qualitativo, objetivando restringir seu escopo durante

a analise qualitativa aos serviços que, no Brasil, são prestados por cartórios. O Estudo

também teve a preocupação de não restringir seu escopo à artigos escritos em Inglês,

incluindo também o Francês, Português e Espanhol, visando buscar artigos escritos em

páıses que, assim como o Brasil, tem como fundamento o Direito Civ́ıl, e portanto, possuem

obrigatoriedades similares no que tange à necessidade de utilização de serviços notariais.

A Revisão Sistemática visa responder às seguintes perguntas:

1. Quais artigos cient́ıficos existem relacionando a aplicação de Blockchain à serviços

notariais?

2. Quais estudos englobam a aplicabildade da Blockchain no serviço público?

Onde, considerando a restritividade do escopo e o risco de poucos artigos responderem ao

primeiro questionamento, a segunda pergunta, considerada secundária, também precisou

ser formulada para ampliar a base de estudo.

O execução da Revisão Sistemática realizada é exposta nas próximas sessões onde

serão abordados:

• O Protocolo de Pesquisa o e seu embasamento para seleção de estudos.

• A identificação dos estudos que, das bases de dados escolhidas, se enquadraram nas

questões expostas no protocolo de pesquisa.

• A Análise Quantitativa dos artigos e prioridades definidas de leitura para a fase

Qualitativa com sumarização prévia dos resultados.

• A Análise Qualitativa dos artigos, seus fundamentos e classificações.

• Uma Sumarização final dos resultados da Revisão Sistemática Realizada.

• As principais descobertas relacionadas aos artigos selecionados.

• As conclusões sobre o Estado da Arte da Blockchain aplicada aos serviços públicos.

2.2 Protocolo de Pesquisa

O Protocolo determinado e utilizado com aux́ılio da ferramenta START têm por

objetivo principal identificar e analisar estudos e aplicações no uso da Blockchain para

serviços públicos notarais.
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2.2.1 Palavras-Chave

Embora a maioria dos artigos cient́ıficos publicados em revistas renomadas sejam

escritos na lingua inglesa, serviços executados por cartórios de notas não são presentes

em páıses que exercem o Direito Comum e que são grandes publicadores de conteúdo

cient́ıfico como Estados Unidos, Inglaterra e Australia, páıses de lingua inglesa (GRAFF,

2008). Assim, tornou-se necessária a inclusão de palavras-chave em idiomas de páıses

que praticam o Direito Civ́ıl, como o Português, o Francês e o Espanhol. Também foi

considerado que funções exercidas por cartórios, mas não necessariamente cartórios em si,

fossem mencionados em trabalhos cient́ıficos, desta forma, palavras-chave foram adicionadas

com o fim de também resgatar fragmentos do escopo final deste estudo, considerando

procedimentos como escrituração de terras e autenticação de cópias. Além disso, a busca

também objetivava analise de impactos tanto da Blockchain como de cartórios na corrupção

para identificação de desvios de processo. Como Blockchain é uma tecnologia recente,

mas base da hipótese deste estudo, as palavras foram consideradas em qualquer parte do

trabalho, seja no t́ıtulo, no resumo ou no conteúdo, a fim de agrupar o máximo de base

fundamental posśıvel. Na lingua inglesa as palavras-chave selecionadas foram: ”Notaries”,

”authenticated copies”, ”authenticated copies”, ”birth certificate”, ”Blockchain”, ”civil law”,

”death certificate”, ”e-government”, ”land registration”, ”marriage certificate”, ”marriage

registration”, ”notary”, ”notary office”, ”power of attorney”, ”signature recognition” e

”Corruption”. Ampliando a busca a outros páıses as seguintes palavras-chaves também

foram inclúıdas: ”Cartório”, ”tabelião”, ”escrivão”, ”Corrupção”, ”Notaire”, ”registraire”,

”notario”, ”registrador” e ”corrupción”. No caso de outros idiomas, as funcionalidades de

cartórios não foram inclúıdas, considerando que esta instituição já existe em páıses do

Direito Civ́ıl.

2.2.2 Critérios de Seleção

Para restringir o volume de artigos e estudos selecionados que podeŕıam fazer

parte do embasamento deste estudo foram definidos, em momento anterior à analise

quantitativa, alguns critérios restritivos para o Levantamento Bibliográfico. Assim, apenas

artigos escritos após 2013 foram aceitos, de forma à incluir artigos em um universo onde a

Blockchain já existe. Apenas artigos que foram revistos por pares, publicados em revistas
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de renome e contendo dados de fontes confiáveis deveŕıam ser inclúıdos de forma a garantir

o respaldo das descobertas aqui realizadas. O método de pesquisa visa o uso de ferramentas

de pesquisa de bases de dados indexadas dos principais periódicos e bases de dados não

indexadas (Google). Neste último caso, apenas para fins de pesquisa auxiliar (dados

estat́ısticos recentes e not́ıcias) que são necessários considerando que a pesquisa se baseia

em uma tecnologia ainda recente. Artigos escritos em Inglês, Espanhol, Francês e Português

foram considerados na seleção. As bases de dados indexadas utilizadas são a Biblioteca

Digital da ACM (Association for Computer Machinery), o IEEE (Institute of Electrical

and Electronic Engineers), o Scopus e a Web of Science.

2.2.3 Inclusão e Exclusão de Artigos

A tabela 1 demonstra os critérios de Inclusão e Exclusão a serem adotados durante

a analise Quantitativa dos artigos.

Inclusão/Exclusão ID Critério

Inclusão I1 Exposição de Blockchain Aplicada
I2 Aplicabilidade de Blockchain no Serviço Público
I3 Caracteŕısticas da Blockchain
I3 Requisitos para Aplicação de Blockchain
I4 Levantamento de Estado da Arte em Governo Digital
I5 Dados sobre Inclusão Digital no Brasil
I6 Definição de Leis e Regulamentações de Cartórios
I7 Serviços de Cartórios no Direito Civ́ıl

Exclusão E1 Artigo sobre Inovação Técnica em Blockchain existente
E2 Desenvolvimento de Blockchain não aplicável ao Serviço Público
E3 Desenvolvimento de nova linguagem de programação de Blockchain
E4 Computação Distrtribúıda não associada ao Blockchain
E5 Legislação não aplicável a Cartórios
E6 Artigo sobre criptomoedas

Tabela 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão Quantitativos

Com base nestes critérios, procura-se identificar artigos que tratem da Blockchain

já aplicada em situações reais. Apenas quando se tratar de adaptações ao Serviço Público

serão incorporados artigos teóricos. Mesmo assim, não é objetivo deste estudo levantamento

de artigos teóricos técnicos sobre a tecnologia de Blockchain. Os tipos de referências a

serem selecionados estão entre artigos cient́ıficos e dados estat́ısticos suportados por órgãos

oficiais, como por exemplo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica).
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2.2.4 Critérios de Qualidade

Ainda na formulação do protocolo, foram definidas as métricas e informações a

serem sumarizadas de cada artigo que passe no crivo da análise quantitativa. Cada uma

das métricas definidas recebendo uma nota de um a cinco de acordo com o aprofundamento

do artigo no tema. São eles:

• Aplicabilidade do estudo no mundo real.

• Amplitude do estudo sob a perspectiva de impacto e risco.

• Resultados da pesquisa realizada pelo estudo.

• Qualidade geral da escrita, fontes e dados.

As informações abaixo, foram definidas como necessárias para fins de sumarização e

posterior referencia neste trabalho:

• Resumo.

• Tecnologia de Blockchain Utilizada.

• Método estat́ıstico escolhido para captura de dados.

• Resultados.

• Principais Referências Externas.

• Base de dados utilizada.

2.3 Identificação dos Estudos

Após formulação do Protocolo de pesquisa as bases de dados definidas foram

consultadas utilizando como strings de busca os critérios adaptados à cada uma delas

conforme detalhado na tabela 2. A partir destas strings a tabela 2 também expõe a

quantidade de artigos encontrados utilizando a String de busca em cada base de dados.

2.4 Análise Quantitativa

Após a execução das buscas utilizando as strings de buscas mencionadas é parte do

procedimento de Revisão literária uma filtragem inicial conhecida como análise Quantitativa.

Neste momento, artigos são analisados sem necessidade de aprofundamentos para identificar
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Base de Dados String de Busca Artigos

ACM blockchain AND ((civil AND law) OR (authenticated AND
(copy OR copies)) OR (certificate AND (birth OR death OR
marriage OR land)) OR (e AND government) OR (regis-
tration AND (land OR marriage)) OR notary OR notaries
OR (notary AND office) OR (power AND of AND attor-
ney) OR (signature AND recognition)) OR Corruption OR
Cartório OR tabelião OR escrivão OR corrupção OR Notaire
OR registraire OR Notario OR notario OR registrador OR
corrupción

31

IEEE blockchain AND (”civil law”OR ”authenticated copy”OR
”authenticated copies”OR ”birth certificate”OR ”death cer-
tificate”OR ”marriage certificate”OR ”land certificate”OR
”e-government”OR ”land registration”OR ”marriage registra-
tion”OR notary OR notaries OR ”notary office”OR ”power
of attorney”OR ”signature recognition”) OR Corruption or
Cartório or tabelião, escrivão or corrupção, Notaire or regis-
traire or Notario or notario or registrador or corrupción

13

Scopus blockchain AND civil law OR authenticated copy OR authen-
ticated copies OR birth certificate OR death certificate OR
marriage certificate OR land certificate OR e-government
OR land registration OR marriage certificate OR notary OR
notaries OR notary office OR power of attorney OR signa-
ture recognition OR Corruption OR Cartório OR tabelião
OR escrivão OR corrupção OR Notaire OR registraire OR
Notario OR notario OR registrador OR corrupción

401

Web of Science ALL = (”civil law”OR ”authenticated copy”OR ”authen-
ticated copies”OR ”birth certificate”OR ”death certifi-
cate”OR ”marriage certificate”OR ”land certificate”OR ”e-
government”OR ”land registration”OR ”marriage registra-
tion”OR notary OR notaries OR ”notary office”OR ”power
of attorney”OR ”signature recognition”OR Corruption OR
Cartório OR tabelião OR escrivão OR corrupção Notaire
OR registraire OR Notario OR notario OR registrador OR
corrupción) AND ALL = (Blockchain)

46

Tabela 2 – Strings de Busca por Base de Dados

aqueles que serão parte do estudo em questão. Neste caso, as seguintes fases foram adotadas

para classificação qualitativa dos artigos:

1. Identificação e remoção de duplicidades.

2. Identificação de artigos aceitos e rejeitados para fase qualitativa

3. Definição da prioridade de leitura de artigos aceitos.
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Figura 1 – Seleção de Artigos na Analise Qualitativa

(a) Quantidade de trabalhos aceitos (b) Proporção de Trabalhos Aceitos

Figura 2 – Trabalhos Selecionados por Base de dados

A ferramenta START provê aux́ılio nesta fase a partir da definição de uma nota automática

para cada artigo a partir da quantidade de palavras chave encontradas em cadad artigo

e a quantidade de vezes que cada uma delas surge no artigo. Esta nota foi utilizada

para ordenação dos artigos no momento da classificação e leitura dos mesmos. A figura 1

apresenta as classificações e seus resultados na determinação de artigos aprovados para a

fase de análise qualitativa da revisão literária.

Das bases de dados consultadas, a que mais contribuiu na quantidade de artigos

aceitos na fase quantitativa foi o Scopus, entretanto, proporcionalmente aos artigos ex-

tráıdos a base de dados, o IEEE contribuiu com mais artigos aceitos, conforme apontado

nas figuras 2a e 2b.
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Figura 3 – Motivos de Aceite de trabalhos

Os motivos para que os trabalhos sejam aceitos estão expostos na 3. Note que a

soma de motivos é maior que o número de artigos aceitos pois existem trabalhos aceitos

por mais de um motivo.

2.5 Análise Qualitativa

2.6 Sumarização dos Resultados

2.7 Principais Descobertas

2.8 Conclusões


