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Manual do usuário v 2.3

Visão Geral do sistema

São 1,9 Milhões de registros dispostos em 8 categorias, os dados consultados são
disponibilizados através de uma tabela em tempo real.

São milhões de registros em todo Brasil, de forma transparente para você.

No nosso sistema de consultas e cruzamentos você encontrara dados tratados em
colunas distintas por categoria.

Endereço para acesso ao sistema: http://consultas.cge.rj.gov.br/

Serviço de busca inteligente.

Utilize os campos de busca para encontrar empresas.
Você pode buscar pelo nome da empresa, pela razão social, pelo nome fantasia ou pelo nome do
sócio, por e-mail ou por endereço e até mesmo por telefone

Sistema de consultas de dados públicos CGE RJ:

No sistema da CGE RJ você encontra diversas informações de fontes públicas.
Através de um trabalho específico de Tecnologia da Informação e Ciência de Dados, podemos
disponibilizar de forma fácil, intuitiva e transparente uma enorme quantidade de dados.
A CGE RJ trabalha com informações públicas e legais, estas informações podem e devem ser
divulgadas para auxiliar a população e servidores públicos nas mais variadas tarefas.

Informações atualizadas:
Trabalhamos diariamente para que seja possível manter as informações integras e atualizadas.
A equipe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento da Tecnologia da Informação da
CGE RJ trabalha para fornecer um ambiente agradável e eficiente utilizando as mais atuais
tecnologias e prática de tratamento de dados e web.

O Sistema de consulta de dados abertos da CGE, deve ser usado de maneira consciente sendo
proibido a utilização de programas automáticos, “robôs”, raspagem web ou tecnologia
automatizada para acesso ao site e sistemas.

Estamos sempre expandindo a quantidade de informações oferecidas, hoje disponibilizamos os
seguintes grupos de dados:

•

CNPJ:

•

Razão Social

•

Nome Fantasia:

•

Cod. Situação Cadastral:

•

CNAE Fiscal

•

Endereço Completo

•

Telefones

•

Correio eletrônico

•

Situação cadastral

•

Natureza jurídica

•

Qualificação do Responsável/sócio

•

Quadro Societário

•

Cod. Identificador do Sócio

•

Início Atividade

•

Georeferenciamento

•

Capita Social da Empresa

•

Capita Social da Empresa

•

Opção pelo MEI

Como consultar:
Digite o termo no campo de busca e clique no ícone da “lupa”

para iniciar a consulta.

As consultas podem ser realizadas por:
Buscar Empresas por CNPJ:
Busque pelo por número do CNPJ para listar as informações da empresa.
Buscar quadro societário por CNPJ ou Nome do Sócio:
Faça suas buscas por número do CNPJ ou pelo Nome do Sócio para listar o quadro societário.
Buscar por Razão Social ou Nome Fantasia:
Faça suas buscas pela Razão Social ou Nome Fantasia ou parte do nome que souber para listar as
informações da empresa.
Buscar Sócios por Razão Social:
Busque pela razão social ou parte dela para listar o quadro societário.
Buscar por E-mail:
Faça suas buscas pelo endereço de e-mail para listar as informações da empresa. Ou ainda.
Buscar por Endereço:
Faça suas buscas por endereço para listar as informações da(s) empresa(s) nesta localidade.
Digitar o Tipo do logradouro, "Rua", "Avenida", "Rodovia" em seguida o nome do Logradouro
seguido pelo "Numero" e "bairro". Cada item deve ser separado por virgula e espaço Exemplo:
"Avenida, Erasmo Braga, 118, Centro"

Buscar por Telefone:
Faça suas buscas pelo telefone para listar as informações da(s) empresa(s) associadas.
É possivel buscar celulares com 9 ou 8 digitos e Telefones. fixos com 8 ou 7 dígitos.
Basta digitar somente o telefone sem o DDD ou caracteres especiais somente números
Exemplo: "1234567".

Seus resultados de busca e cruzamento serão exibidos abaixo das caixas de buscas:

Georeferenciamento:
Busque em “Buscar Empresas por CNPJ”, abaixo dos dados da empresa uma mapa será exibido
com a localização da empresa.

Usando o Georeferenciamento:
Pressione CTRL e role a tela para ampliar o zoom no mapa ou

Clique neste ícone para abrir o mapa com endereço detalhado da empresa em outra janela.

Usando os controles no canto esquerdo do mapa:

Use o pagman para habilitar o Street view

Use o quadrado para habilitar a tela cheia

Use os controles – e + para definir o grau de ampliação do mapa

Alterne entre a visão de satélite ou mapa

Consultas e Cruzamentos:
As consultas são realizadas de forma assíncrona, ou seja, você digita as informações nos campos
desejados e em questão de segundos, geramos uma tabela detalhada para você.

Duvidas? Clique no ícone
no canto superior direito das caixas de consultas para mais
detalhes e clique novamente para ocultar as guias de ajuda.

Dicas para buscar:
Caso não encontre seu resultado na busca, certifique-se de que as palavras foram escritas
corretamente ou tente escrever de outra forma atribuindo ou retirando acentos por exemplo.
Verifique também se não há espaço ou caractere digitado acidentalmente antes ou após o termo
escrito. Isso poderá fazer com que o sistema não encontre o que procura!
Se não souber exatamente o termo que quer buscar, tente usar somente uma das palavras ou
parte dela (busca segmentada), após isso procure entre os resultados se seu objetivo foi
encontrado.

O SISTEMA CONSULTA A DADOS PÚBLICOS fornece informações do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ referente as empresas brasileiras. Todo conteúdo exibido já foi publicado
digitalmente nos sites oficiais. O "consultas.cge.rj.gov.br" é apenas uma ferramenta que agrega as
publicações para facilitar a pesquisa

