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O cartão CNPJ é um documento que formaliza e reúne as
principais informações cadastrais de uma empresa. Assim
como as pessoas físicas têm um CPF ou identidade em
mãos, as pessoas jurídicas contam com esse comprovante
da sua regularidade perante ao governo e à Receita Federal.

INTRODUÇÃO

Os microempreendedores individuais (MEIs)
também têm acesso a essa documentação,
que é diferente do CCMEI (Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual).
Os dados contidos em cada um são
diferentes, e a utilidade também.
Quer aprender mais sobre o assunto e desvendar tudo
sobre o cartão CNPJ? Confira a leitura até o final para tirar
todas as dúvidas!

O QUE É O
CARTÃO CNPJ?

O QUE É O CARTÃO CNPJ?

Se você leu a introdução, já sabe que o cartão CNPJ

Mas qual a importância de ter esse documento? A utilidade do cartão CNPJ faz

é um documento importante para as empresas por

com que a sua emissão seja necessária, até porque não há nenhum custo envolvido

conter as principais informações sobre ela. Ter o cartão

nisso. Ele vai comprovar a existência da pessoa jurídica e concentrar os dados mais

facilita algumas tarefas do dia a dia, como emitir notas

importantes sobre cada uma delas.

fiscais, além de processos burocráticos, como pedir um
empréstimo, solicitar um cartão de crédito ou abrir uma

Considerando que existem milhões de empresas abertas no Brasil, essa é a

conta no banco.

documentação que evidencia as particularidades delas e serve como uma carteira de
identidade — semelhante ao que os cidadãos usam para se identificar no dia a dia.
Como uma organização não precisa apresentar um documento ao entrar em qualquer
estabelecimento, por exemplo, o uso do cartão fica para as situações nas quais os dados
da empresa são solicitados.
Quando isso pode acontecer? Na hora de pedir um empréstimo, é comum que a
instituição financeira peça o cartão CNPJ e o contrato social. O mesmo acontece
quando um acordo entre duas empresas vai ser fechado, e a apresentação do
documento facilita a formalização do contrato.
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Sendo assim, o CNPJ é criado na abertura de uma empresa.
São 14 dígitos que seguem o padrão XX.XXX.XXX/0001-XX.
A inscrição é representada pelos primeiros 8 dígitos. Após
a barra de separação, conseguimos saber se é a matriz ou
filial (0001 é a matriz, 0002 é uma filial, e assim por diante).
Os últimos dois dígitos são conhecidos como verificadores.
O banco de dados da Receita têm o controle de tudo isso e
não há a possibilidade de existirem dois CNPJs iguais.
O sistema também identifica quais combinações de

CADASTRO NACIONAL
DE PESSOA JURÍDICA

números são reais para impedir que cadastros fictícios
tenham acesso a qualquer serviço.
Ter um CNPJ é o mesmo que ter uma empresa

Antes de saber como é um cartão CNPJ, vamos retomar

reconhecida e regularizada no Brasil, independentemente

o que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esse é o

do seu tamanho ou setor de atuação. Inclusive, os

número que a Receita Federal brasileira usa para identificar

Microempreendedores Individuais (MEIs) também recebem

cada negócio aberto no país e controlar suas atividades.

esse registro para atuar como pessoas jurídicas.
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DADOS PRESENTES NO CARTÃO CNPJ
Sabemos que o cartão CNPJ reúne as principais informações cadastrais sobre uma empresa. E que dados são esses? Confira a lista completa:
• número de inscrição ou CNPJ;

• código e descrição da atividade

• número do telefone;

econômica principal;
• nome empresarial (também conhecido
como razão social);

• ente federativo responsável;
• código e descrição das atividades
econômicas secundárias;

• situação cadastral;

• título do estabelecimento ou nome
fantasia (nome popular pelo qual a

• código e descrição da natureza jurídica;

• data da situação cadastral;

• endereço completo da empresa, com

• motivo da situação cadastral;

empresa é conhecida no mercado ou
escolheu para sua marca);

logradouro, número, complemento, CEP,
• data de abertura da empresa;
• porte;

bairro, município e UF;
• endereço de e-mail;

• situação especial;
• data da situação especial.

7

O QUE É O CARTÃO CNPJ?

• ativa — toda empresa que está regular junto ao fisco;
• inapta — quando a empresa omitiu declarações e
demonstrativos durante dois exercícios consecutivos,
não foi encontrada no endereço informado ou
caso tenham sido constatadas irregularidades em
operações de comércio exterior para o CNPJ;
• suspensa — quando a baixa está em análise,
Enfim, o que temos com o cartão é um resumo do perfil de

existem pendências com a Receita Federal ou

cada empresa. Não há informações específicas sobre os

inconsistências cadastrais;

seus responsáveis, por exemplo, ou questões financeiras
como valores de faturamento e possíveis dívidas.

• nula — quando a inscrição foi anulada por erro de
cadastro ou duplicidade;

O documento apresenta dados gerais do cadastro na
Receita Federal, sendo comparado ao CPF de uma pessoa
física. Em relação à situação cadastral, saiba que pode ser:

• baixada — quando tiver uma solicitação de baixa
aprovada pelo fisco.
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COMO SOLICITAR UM CARTÃO CNPJ?

Solicitar o cartão CNPJ é muito fácil. A informação mais
importante a saber sobre isso é que o único órgão que faz a
emissão do documento é a Receita Federal brasileira.
O processo todo pode ser feito virtualmente, bastando
acessar o site da Receita e entrar na área de “emissão de
comprovante de inscrição e situação cadastral”. Então, ao
informar o número do CNPJ, o cartão deve ser emitido
automaticamente e sem a necessidade de pagar nenhuma
taxa para isso.
Depois de ter o arquivo gerado pelo sistema, existe a opção
de baixar o documento virtual e imprimir para ter uma
versão física. Já a versão eletrônica é conhecida como
e-CNPJ. Ter essa certificação digitalizada concede acesso
a vários serviços online, o que costuma facilitar bastante
a gestão da empresa em relação a algumas burocracias e
garantir maior agilidade.
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É bom ficar claro que o e-CNPJ não é a mesma coisa que

Outro detalhe importante de saber é que o Certificado

o Certificado Digital. No segundo caso, estamos falando

MEI (CCMEI) é mais um tipo de documento, que não deve

de um documento que identifica pessoas jurídicas no

ser confundido com os dois anteriores. Esse vale como

meio eletrônico com maior facilidade na hora de assinar

um contrato social do microempreendedor individual e

documentos digitalmente, transmitir dados e cumprir

comprova que a empresa está aberta, apresentando seus

compromissos fiscais que toda empresa precisa fazer para

principais dados.

manter sua regularização com o governo.
Assim, a integridade e segurança dessas informações
ficam garantidas. Para isso, é necessário buscar uma
autoridade certificadora (como a Serasa) e solicitar a
emissão do Certificado Digital.

Para emitir uma nota fiscal, por exemplo, você
precisa de um Certificado Digital, e não de um
cartão CNPJ ou CCMEI. Embora cada um deles
tenha funções distintas, todos ajudam a garantir
uma gestão mais organizada e eficiente.
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Pessoas físicas e jurídicas podem ter a necessidade de
consultar um cartão CNPJ. Logo, além do interesse em
emitir o cartão CNPJ da sua empresa, é importante saber
como fazer a consulta dessas informações no dia a dia.
Com o seu cartão, basta encontrar o documento virtual
ou físico para que qualquer pessoa tenha acesso aos
dados da organização. Isso é algo que o setor financeiro
ou de recursos humanos, por exemplo, precisa fazer
constantemente para cumprir algumas atividades da rotina.

• antecipar-se a uma possível negativação do seu
cadastro e evitar constrangimentos;

Independentemente de quem seja encarregado pelas tarefas,
tudo fica mais fácil com os dados ali reunidos e disponíveis.

• descobrir se sua empresa tem algum protesto ou
dívidas vinculadas ao CNPJ;

Consultar o próprio CNPJ também é uma prática que faz
parte da rotina de muitas empresas. E qual a importância

• ter uma ideia de como seu negócio está sendo visto

disso? Basicamente, ter maior controle das finanças e da

no mercado de crédito, mantendo um bom histórico

situação do negócio como um todo. Reunimos algumas

e monitorando todos os débitos para continuar com

das principais motivações:

bom acesso ao crédito.
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Além da consulta pessoal, verificar o CNPJ de outras pessoas
jurídicas também é importante em diversas situações,
como antes de fechar um contrato com determinado
cliente ou fornecedor. Saiba quais são os benefícios de
consultar previamente o perfil dos seus parceiros:
• conhecer o histórico financeiro dos seus parceiros;
• facilitar as decisões que precisam ser tomadas
na hora de vender para clientes desconhecidos
ou escolher parcerias;
• tentar evitar os famosos “calotes” e minimizar
o risco de inadimplência;
• preservar a segurança e a estabilidade do seu negócio,
evitando alguns problemas com terceiros.
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PASSO A PASSO DA CONSULTA CNPJ
Para não ficar nenhuma dúvida sobre o assunto, montamos um passo a passo de como
consultar o CNPJ de uma empresa — um serviço que a Serasa Experian oferece para
você. Confira!

ACESSE O SITE DE CONSULTA CNPJ
Pelo seu computador, celular ou qualquer dispositivo com acesso a internet, basta entrar
no site do Consulta Serasa e clicar no botão “cadastrar”.

PREENCHA OS DADOS CADASTRAIS
Alguns dados serão pedidos para concluir o cadastro. Preencha todos os campos para
criar o seu perfil pessoal ou da sua empresa. Não se esqueça de verificar se todas as
informações estão corretas para não ter complicações e agilizar as próximas etapas.
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VALIDE AS INFORMAÇÕES

FAÇA A CONSULTA CNPJ

Depois de preencher o cadastro, é necessário validar

Com o cadastro feito, você pode fazer login sempre que

o que foi feito. Você pode escolher entre receber o código

quiser consultar um CNPJ. A Serasa Experian também

por e-mail ou SMS, informando o que foi recebido para

permite que você confira seu Score para saber como está

concluir a validação.

a sua reputação com o mercado de crédito e monitore
clientes para evitar inadimplência e prospectar com mais

CRIE UMA SENHA

proteção. Tudo de forma 100% segura, com poucos cliques
e sem complicação.

O acesso vai estar vinculado ao seu CPF ou CNPJ,
mas é preciso definir uma senha. Lembre-se de criar
uma combinação segura, que não seja tão fácil de
ser descoberta por outras pessoas. Vale inserir letras
maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais
(como $, @, # etc).

Você pode fazer essas consultas individuais
gratuitas no site, ou contratar uma solução
de monitoramento completa para gerar
relatórios detalhados sobre a situação de
CNPJs e CPFs.
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Com este guia, você aprendeu o que é um cartão CNPJ e a
sua utilidade na rotina corporativa. Além disso, sabe que é
fácil e gratuito emitir a documentação, o que pode facilitar
várias atividades comuns no dia a dia e outras que são
menos recorrentes.

CONCLUSÃO

De qualquer maneira, aproveite para colocar esse
conhecimento em prática e melhorar a gestão da
sua empresa apostando em serviços que garantem
agilidade, segurança e uma melhor experiência
para todos os envolvidos.
Conte com a Serasa Experian nessa jornada! Conheça
nossas soluções para pequenas e médias empresas.

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa
Experian é responsável pela maior base de dados da América
Latina e oferece os relatórios mais precisos e eficazes do
mercado. Apoia empresas, empreendedores e consumidores
em suas decisões de crédito e oferece soluções para gestão
de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007, é parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. Por meio de soluções
tecnológicas e inovadoras da Serasa Experian, desvenda
o poder dos dados para ampliar oportunidades para
pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

