
Conheça agora uma solução rápida e de excelente custo-benefício para auxiliar 
no cumprimento do Provimento 88. O Cartório Data, sistema desenvolvido pelo 
Serpro, oferece consultas CPF e CNPJ diretamente nas bases da Receita Federal. 

A tecnologia está disponível para contratação de todos os cartórios do Brasil e 
também para entidades cartoriais, com a opção de uso adequada para o tamanho da 
instituição. Veja como funciona.

Cartório Data: automatize a verificação dos CPFs ou CNPJs
Se você precisa consultar um ou dois documentos, pode 
fazer a consulta uma a uma. Mas e se forem 30 ou 50? 
Você encaminha uma tabela e o sistema te retorna todas 
as respostas de uma vez só, agilizando assim o trabalho 
e a rotina no cartório. 

Além do acesso à informação, o sistema fornece um 
comprovante com registro de horário e QR Code, 
contendo as informações da consulta realizada. 

Para os cartórios que dispõem de desenvolvedores, o 
serviço pode ser utilizado a partir de uma API de fácil 
integração com os sistemas já utilizados. E você ainda 
pode personalizar os comprovantes conforme a sua 
necessidade.

O uso do serviço não é obrigatório, mas facilita bastante a vida dos profissionais 
que trabalham em cartório. A consulta pode ser feita manualmente, acessando 
os órgãos federais que detém as informações. Porém, a consulta manual acarreta 
riscos de erro, demora no atendimento e não é uma opção prática.

Vamos agilizar o seu processo hoje? Contrate aqui.

A vantagem do Cartório Data é que o Serpro desenhou um modelo de negócio para atender 
a necessidade de todos, quanto mais os cartórios usarem, menores são os preços do serviço. 
Para saber mais, verifique a tabela de preços.

Consulta via web

Consulta via back-end

Vale lembrar

Você não tem equipe de TI? A solução 
para você é o uso do serviço numa 
página de internet.

Você pode automatizar ainda mais 
o processo!
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https://www.loja.serpro.gov.br/cartoriodata?utm_source=portal&utm_medium=materia&utm_campaign=cartorio-data&utm_content=20200522-cartorio-data-loja
https://www.loja.serpro.gov.br/cartoriodata?utm_source=portal&utm_medium=materia&utm_campaign=cartorio-data&utm_content=20200522-cartorio-data-loja

