
 

 

 

 
 

 

  



 

 

Cenpe – O que é? 

 

 A CENPE é uma plataforma de integração entre os Tabelionatos de Santa Catarina. Tem como 

principal objetivo dar maior segurança na qualificação das pessoas que realizam atos notariais. 

 

Dados Pessoa Física 

  

 A CENPE disponibiliza em um único local seguro os documentos, fotos, cartões de assinaturas e dados 

biométricos. 

 

Central de Tradutores 

 

 Visando auxiliar nos processos de apostilamento de documentos traduzidos, foi criada a Central de 

Tradutores. A Central de Tradutores possibilita ao cartório a consulta dos tradutores juramentados, 

bem como a inserção dos dados de Tradutores que já tenham cartão de assinatura registrado no 

tabelionato. 

   

Cenpe - Base de Dados 

  

É necessário que os Notários do Estado de Santa Catarina disponibilizem os dados referentes aos 

cartões de assinaturas feitos na serventia. O contato para solicitação dos dados será feito por e-mail através do 

contato@cenpebr.com.br. Há necessidade de uma primeira carga de dados(dados antigos) e da instalação de 

um agente(serviço) que enviará diariamente os registros feitos. A segurança nas informações e 

responsabilidades civis e criminais estão devidamente acordadas no contrato firmado com as associações. Um 

Usuário e Senha será disponibilizado ao administrador do Cartório, podendo este criar diversos outros 

usuários. Para solicitar o seu usuário e senha acesse o link abaixo preenchendo as informações solicitadas. 

 

Link Solicitação Registro CENPE - SC 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/TCSN8mDfmbqsIgzb2


 

 

MENU DE OPÇÕES: 

 

1 – VALIDAÇÃO DE CADASTRO: Tela onde o usuário irá realizar a pesquisa através do número 

do CPF para realizar a conferência das seguintes informações: 

a) Dados Cadastrais; 

b) Cartão de Assinatura; 

c) Documentos Pessoais; 

d) Foto. 

Para realizar a pesquisa o usuário deve digitar o CPF e clicar no botão: 

       Pesquisar 
 



 

 

O Resultado da pesquisa listará os cartões de assinatura que a pessoa possuir entre os 

cartórios conveniados com a central. 

Para visualizar as informações do cadastro o usuário deve clicar no botão: 

    Visualizar Cadastro 

Tela: Visualização do Cadastro 

 



 

Tela: Visualização das Imagens

 

2 – CARGA DE DADOS: Tela utilizada para fazer UPLOAD de arquivos XML, extraído do banco 

de dados do cartório. Pode ser feito inclusão ou alteração dos cadastros.  

 

 



 

Para fazer o UPLOAD do arquivo XML, clicar no botão: 

   Processar Arquivo 

 

Para visualizar o LOG do processamento do arquivo XML, clicar no botão: 

   Download LOG 
 

3 – REGISTRAR USUÁRIOS: Tela onde o administrador do cartório gerenciará os usuários. 

 

  



 

4 – CENTRAL DE TRADUTORES: Nesta tela é possível realizar cadastros de novos tradutores 

e realizar pesquisa utilizando como filtro os campos: NOME, CPF, MATRÍCULA, IDIOMA. 

 

RESULTADO DA TELA DE PESQUISA: 

 



 

Para editar ou visualizar os dados do tradutor, clicar no botão: 

 Editar 

TELA DE CADASTRO E EDIÇÃO DE TRADUTORES 

Na sessão DOCUMENTOS, pode ser inserido diversos tipos de documentos, o formato de arquivo 

para UPLOAD sugerido é o JPG.  

 

 

 


