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O Cartório Fortaleza é uma empresa de assessoria e 
consultoria cartorária, que atende a pessoas físicas e 
jurídicas, atuando na área de registros públicos, prestando 
uma grande variedade de serviços em tramitação 
documentais em Cartórios, Fóruns, Instituições Públicas e 
Privadas com abrangência em todo Brasil.

Quem somos

Uma Empresa inovadora, pioneira na sua área dentro do estado 
do Ceará, preparada para oferecer um atendimento VIP de 
Cobranças e assessoria em serviços cartorários, com retirada e 
entrega de documentos sem burocracia que representa rapidez, 
agilidade, redução de custos operacionais e comodidade a seus 
clientes. Tudo isso devido a grande experiência no mercado, 
sistema inovador e colaboradores especializados.



Quem somos

  Missão

Prestar serviços de tramitação documental em Cartórios, Fóruns, 
Instituições Públicas e Privadas com o intuito de facilitar e agilizar 
o tempo de pessoas físicas e jurídicas em todo Brasil.

  Visão

Ser a maior consultoria e assessoria cartorária da 
cidade de Fortaleza, proporcionando melhoria contínua 
a seus clientes e colaboradores, além de firmar 
parcerias que venham a aprimorar a qualidade de 
nosso trabalho.

  Valores

Ética, honestidade, transparência, valorização 
das pessoas, responsabilidade socioambiental, 
atendimento personalizado ao cliente, 
desburocratização e tempo hábil.
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Missão Visão Valores



Assessoria Jurídica

 Cartório Fortaleza conta com a assessoria do Dr. Bruno Queiroz 

O(OAB/CE 23151), advogado atuante, postulante dos interesses 
privados nas mais diversas áreas do direito (administrativo, 

empresarial, do consumidor, imobiliário, trabalhista e recuperação de 
crédito além de notarial e registral), dentro das esferas cível e 
trabalhista, prestando assessoria a pessoas físicas e jurídicas, de forma 
preventiva e contenciosa, administrativa e judicialmente.

Seja nosso correspondente

Seja nosso correspondente em sua cidade !

Teremos o prazer de tornar-se sua maior parceiro.

Como correspondente você prestará serviços ao Cartório Fortaleza em 
sua cidade.

Acesse nosso site                                                          , cadastre 
seus dados e nos encaminhe, que em breve entraremos em contato.
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Nossos Serviços

• Autenticação Digital

• Batistério

• Cecaf – Contrato de compra de veículos financiados

• Certidão Criminal

• Certidão da Justiça Federal

• Certidão de distribuição de ações trabalhistas

• Certidão de distribuição de testamentos

• Certidão de objeto e pé (objeto da ação e o andamento do processo)

• Certidão de Protesto

• Certidão de tributos imobiliários

• Certidão de usucapião

• Certidão do FGTS

• Certidão do pacto anti nupcial

• Certidão Geral do Fórum (execução cível, execução fiscal, ordinária cível ou estadual, 
cobrança, declaratória de insolvência, indenização, reparação de danos, interdição, 
tutela, curatela criminal incluso Auditoria militar)

• Certidão Negativa de Débitos – Estadual

• Certidão Negativa de Débitos – Federal

• Certidão Negativa de Débitos - Municipal

• Certidões da Polícia Federal

• Certidões do Detran

• Certidões Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

• Certidões Negativas do INSS

• Certificado Escolar

• Documentos para compra e venda de imóveis

• Falência e Concordata

• Folha Corrida

• Justiça Eleitoral (certidão de regularização para concursos)

• Matrícula atualizada / Certidão de imóveis

• Overlay – Sefin

• Protesto - Cartórios em Fortaleza

• Regularização do IPTU

• Retificação evidente e sentença judicial

• Segundo traslado de escritura

• Simplificada e especifica e 2ª via de documentos da Jucec

• Tradução juramentada
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Clientes e Parceiros

Localização


