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 Receita Federal liberou ontem 
o novo Comprovante de Situ-
ação do Contribuinte no Ca-

dastro de Pessoas Físicas (CPF). De 
acordo com o Fisco, o documento 
é importante porque garante a re-
gularidade do contribuinte no ca-
dastro com maior segurança. Além 
disso, há maior transparência sobre 
a real situação cadastral, diminuin-
do os riscos de fraudes.

Agora, para fazer a consulta, 
o contribuinte deverá informar o 
número de inscrição no CPF e a 
data de nascimento. Após inserir 
os dados, serão emitidas as infor-
mações sobre o contribuinte. Além 

A

CONSULTA AO CPF MAIS SEGURA
NOVO COMPROVANTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL DIMINUI RISCO DE FRAUDES COM O DOCUMENTO, INFORMA A RECEITA

da situação cadastral, o documen-
to apresenta a data de nascimento 
e a data da inscrição no CPF. 

A autenticidade do compro-
vante pode ser con� rmada por 
meio do serviço Con� rmação da 
Autenticidade do Comprovan-
te de Inscrição ou de Situação 
Cadastral, disponível no site da 
Receita. O CPF é um banco de 
dados administrado pela Receita, 
que armazena informações dos 
contribuintes. Sem o registro, é 
impossível abrir conta em banco, 
retirar passaporte, fazer compras 
a crédito em lojas e no comércio 
em geral, entre outras coisas.

PRINCIPAIS NOVIDADES DO NOVO SERVIÇO 

Airbag: Honda faz recall

A Honda divulgou ontem o iní-
cio do atendimento para proprie-
tários de Fit, Civic e CR-V devido 
a problemas no airbag da Takata, 
fornecedora japonesa de compo-
nentes automotivos. 

Ao todo, são 290,4 mil uni-
dades envolvidas no recall, in-
cluindo modelos de gerações 
anteriores (são 85,7 mil Fit, 189,9 
mil Civic e 14,6 CR-V). De acordo 
com a montadora, caso o veículo 
seja sofra uma colisão frontal com 
intensidade moderada e o airbag 
seja acionado, pode haver rompi-
mento da estrutura do insu� ador, 
gerando estilhaços. É a segunda 
etapa do recall, que começou a 
atender cerca de 15 mil veículos 
no � m de 2014.

Para o reparo, o proprietário 
terá que agendar um horário em 
uma concessionária pelo telefone 
0800-701-3432, de segunda a sex-
ta, das 8h às 20h, ou pelo site. 

A Takata, fornecedora japone-
sa de componentes automotivos, 
quase dobrou, para 34 milhões, 
o número de veículos sujeitos a 
recall nos Estados Unidos devido 
defeito nos airbags que ela fabri-
ca. O sistema de in� ação de air-
bags produzido pela Takata pode 
explodir violentamente quando o 
equipamento entra em uso, lan-
çando fragmentos metálicos no 
compartimento de passageiros. 
Seis mortes e mais de 100 casos 
de ferimentos foram vinculados a 
esse defeito

de 290 mil veículos

EDITAIS

a) Forma de consulta: o contri-
buinte deverá informar o número 
de inscrição no CPF e a data de 
nascimento. 

b) Novas informações cadastrais 
do contribuinte: além do nome e da 
situação cadastral, o comprovante 
traz novas informações como data 
de nascimento, data da inscrição 
no CPF e ano de óbito (se houver). 

c) Consulta por meio do APP 
pessoa física: além da consul-
ta por meio do site da Receita 
(www.receita.fazenda.gov.br), o 
novo comprovante poderá ser 
acessado por meio do APP pes-
soa física disponível para dispo-
sitivos móveis (smartphones, 
tablets etc). 

d) Confi rmação da autentici-
dade do novo comprovante: a 
autenticidade do novo compro-
vante e dos dados nele constan-
tes podem ser confi rmadas por 
meio do serviço “Confi rmação 
da Autenticidade do Comprovan-
te de Inscrição ou de Situação 
Cadastral”, disponível no site.


