
Área do Cliente

Restrição Consumo APIs
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Acesse nossaÁrea do Cliente com o perfil Representante Legal ou Produção.

https://cliente.serpro.gov.br/


3

O seu perfil de acesso deve ser do tipo Representante Legal e/ou Produção, além 

de estar fazendo uso do E-CNPJ da empresa.

Clique no menu "Chaves de Acesso", localize a API a qual desejarestringir o 

consumo e clique no botão "Outras Opções.."
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No menu que apareceu, clique em "Restrição de Consumo"
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Na janela que se abriu será possível inserir o LIMITE MÁXIMOde 

consultas que podem ser realizadas pela API durante o período de 
mensuração ( 21 do mês corrente a 20 do mês subsequente).
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"Receber notificação quando o limite for atingido": sua empresa é 

apenas notificada que o LIMITE MÁXIMO de consultas estabelecido 
foi atingido;
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"Suspender o serviço quando o limite for atingido": sua empresa 

é notificada de que o serviço foi suspenso (desativado), e SOMENTE 
será ativado após a solicitação de ativação pelo cliente;
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IMPORTANTE: Para reativar a o serviço, algum contato com 

perfil Representante Legal ou Produção, deve abrir uma solicitação 
de serviço por meio da Central de Ajuda, menu Área do Cliente, 
item "Peça Ajuda", selecione a opção "Suporte - Reativação de 

Serviço Suspenso por Restrição de Consumo" e preencha os 
dados solicitados.
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"Reativar o serviço no início do período de faturamento":o 

serviço é suspenso (desativado) temporariamente, sendo ativado 
de formaautomática (sem necessidade de solicitação de sua 
empresa) logo no início do faturamento do próximo período, 

sendo sua empresa apenas notificadada reativação do serviço.
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IMPORTANTE: para esta opção de ativação automática funcionar 

é necessária que a opção "Suspender o serviço quando o 
limite for atingido" estar marcada também.
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Após marcar a melhor opção para sua empresa, é só clicar em "Atualizar". 
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Será apresentada uma tela para que você selecione o seu Certificado 

Digital E-CNPJ. Clique em "OK"
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Será exibida no canto superior direto da tela a mensagem: "Configuração 

atualizada com sucesso!"
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IMPORTANTE: se o e-CNPJ não estiver conectado, após clicar em "Atualizar" será 

exibida no canto superior direto da tela a mensagem: "É necessário inserir um e-CNPJ 
para prosseguir." Insira o e-CNPJ e reinicie o processo.




