
POR QUE A RECEITA FEDERAL É
RESPONSÁVEL PELO MEU CPF?

O QUE É O CPF?

QUAL A IMPORTÂNCIA DO CPF 
NO MEU DIA A DIA?
É fundamental manter o CPF em 
situação regular, pois o cadastro 
é utilizado em várias atividades, 
como, por exemplo, as financeiras 
(abertura de contas, solicitação de 
empréstimos e financiamentos), 
bem como nos cadastros 
governamentais para acesso a 
serviços públicos, tais como saúde, 
educação e previdência social.

QUE CUIDADOS DEVO TER COM 
MEU CPF?
Não empreste seu CPF a terceiros, 
pois ele é seu documento pessoal. 
Pessoas mal-intencionadas podem 
usá-lo de maneira indevida na 
abertura de empresas e no envio 
de declarações de Imposto de 
Renda fraudulentas. Em caso 
de uso indevido do seu número, 
registre boletim de ocorrência.

O contribuinte também deve 
manter o cadastro do CPF 
atualizado para fins de recebimento 
de eventuais correspondências da 
Receita Federal.
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VOCÊ SABIA?
A Receita Federal é dividida em dez Regiões Fiscais para fins administrativos.
O nono dígito do seu CPF corresponde à Região Fiscal do endereço informado 
no cadastramento inicial.
Exemplo: se o endereço cadastrado é do estado de São Paulo (8ª Região 
Fiscal), o nono dígito será 8: XXX.XXX.XX8 - XX

1. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins;
2. Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima;
3. Ceará, Maranhão e Piauí;
4. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas;
5. Bahia e Sergipe;
6. Minas Gerais;
7. Rio de Janeiro e Espírito Santo;
8. São Paulo;
9. Paraná e Santa Catarina;
0. Rio Grande do Sul.

O Cadastro de 
Pessoas Físicas

(CPF) 
é um registro 

gerenciado pela 
Receita Federal, 
que armazena 
informações 
cadastrais de 

todos os cidadãos 
inscritos. Cada 

pessoa registrada 
possui um 

único número 
de identificação 

formado por onze 
dígitos.



MAIS INFORMAÇÕES

Consulte o site da Receita Federal do Brasil

rfb.gov.br

O Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica

(CNPJ)
é um registro 

gerenciado pela 
Receita Federal, 
que armazena 
informações 

cadastrais das 
empresas e demais 
entidades privadas 

e públicas.

O QUE É O CNPJ? QUAL A IMPORTÂNCIA DO 
CNPJ NO MEU DIA A DIA?

Para o consumidor: 

É fundamental adquirir produtos e 

serviços de empresas devidamente 

formalizadas, garantindo seus 

direitos junto aos orgãos de defesa 

do consumidor.

Para o empreendedor: 

O CNPJ é obrigatório para o 

exercício das atividades de uma 

empresa. É importante mantê-

lo em situação regular perante a 

Receita Federal para, entre outras 

situações, obtenção de crédito 

junto a instituições financeiras, 

participação em licitações e 

celebração de convênios junto ao 

poder público.

Para o trabalhador:

É importante estar vinculado 

formalmente a uma empresa 

cadastrada no CNPJ, pois há maior 

garantia de proteção dos seus 

direitos trabalhistas.

VOCÊ SABIA?
O Microempreendedor Individual (MEI) também é 

considerado pessoa jurídica e, portanto, possui CNPJ. 
O MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que 

se legaliza como pequeno empresário.

Para mais informações, consulte o Portal do Empreendedor em:

portaldoempreendedor.gov.br

POR QUE A RECEITA FEDERAL É
RESPONSÁVEL PELO CNPJ DAS EMPRESAS?


