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Orientações para solicitar o documento CPF no Consulado Brasileiro em seu país
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas
O Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Receita Federal (RFB), implementou novo
sistema para efetuar a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cidadãos brasileiros e estrangeiros
residentes no exterior. Desta maneira, o processo de atendimento para a inscrição no CPF passou a ser
imediato, a ser efetuado perante Embaixada ou Consulado brasileiro.

A fim de solicitar a sua inscrição no CPF, o interessado deverá efetuar os seguintes passos:

1) acessar o site da Receita Federal no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp

Versión en Español
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp

English version
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfing.asp

1.11

escolher o país de domicílio,

1.12

marcar o campo "inscrição",

1.13

preencher o formulário eletrônico, enviá-lo e imprimi-lo. (Na impossibilidade de fazer a
impressão, anotar o número de protocolo gerado pelo site);

2) apresentar o formulário impresso, ou o número de protocolo, juntamente com cópia de seus
documentos pessoais (passaporte e cédula de identidade vigentes) no Consulado brasileiro no exterior:
ATENÇÃO: caso a solicitação seja efetuada por procurador, devem ser apresentados, ainda: - Documento de
identificação do procurador;
-Instrumento público de procuração, ou instrumento particular com firma reconhecida; - Documento do
procurador que comprove sua própria inscrição no CPF.
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3) Ao receber os documentos necessários, a Autoridade Consular processará a solicitação de inscrição do

interessado e informará o seu número de CPF imediatamente;

4) no prazo de 90 dias o interessado poderá emitir o comprovante de inscrição no CPF no site da Receita
Federal , por meio do link
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

Caso haja incorreção dos dados cadastrais, o interessado poderá requerer a retificação na Repartição
Consular brasileira, sem ônus, no prazo de 90 dias. Após este prazo, a solicitação não será mais considerada
uma correção, mas sim uma alteração que só poderá ser realizada pela Receita Federal no Brasil.
Caso haja inconsistência cadastral, o pedido de inscrição será encaminhado à Receita Federal, que analisará
a solicitação. Nesse caso, o solicitante poderá acompanhar o andamento de seu pedido no sítio da Receita
Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp

Orientações para solicitar o documento CPF no Brasil

Quando da chegada em Brasília, se deslocar até uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou
Correios, com seu passaporte e solicitar emissão de boleto para CPF. O valor é R$ 7,00. Em seguida, o
estudante deve se dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, para habilitar a
validade do documento. Os endereços estão disponíveis em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atbhe/UnidadesAtendimento/Unidades/InformacoesDasUni
dades.aspx?unidade=01002.
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Guidance to request the CPF at the Brazilian Consulate in your home country
Social Security Number at the Brazilian Government
The Ministry of Foreign Affairs (MRE), in partnership with the Federal Revenue (RFB), implemented a
new system to register for a Social Security Number (Cadastro de Pessoas Físicas - CPF) of Brazilian citizens
and foreign citizens living abroad. Thus, the service to register in the CPF became immediate, to be
effectuated at an Embassy or Brazilian Consulate.

In order to request one’s registration in the CPF, one must perform the following steps:
1) Access the RFB website in the following link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp

Versión en Español
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp

English version
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfing.asp

1.11 choose the home country;
1.12 Select the checkbox “registration”
1.13 fill in the electronic form, send it and print it. (If unable to print it, annotate the protocol
number generated by the site);

2) Present the printed form, or the protocol number, along with the copy of your personal documents
(valid passport and ID card) in the Brazilian Consulate:
ATTENTION: if the request is performed by a prosecutor, ought to be presented, still: - Prosecutor’s
identification document;
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-

Public power of attorney, or private delegated power of attorney with a notarized authenticated
signature;

-

Prosecutor’s document which testify its own entry in the CPF.

3) Upon receiving the requested documents, the Consular Authority will process the registration and will
inform the CPF number immediately;

4) Within 90 days, it is possible to issue the proof of registration in the CPF through the link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

If found inaccuracy in the registration data, the interested may request rectification at the Brazilian Consular
Office, without charge, within 90 days. After this deadline, the solicitation will not be considered a correction
anymore, but a modification which can only be done at the RFB. If any cadastral inconsistency occurs, the
application for registration will be forwarded to the RFB, which will examine the request. In this case, the
requester may follow the progress of his request at the RFB:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp

Guidance to request the CPF in Brazil

A)
Once in Brasília, request the the CPF by payng R$ 7,00 at any Banco do Brasil, Caixa Economica
Federal or Correios agency. Bring your passport and any other document where your parents complete
name and surname appears (ex: birth certificate). Then, with your passport and proof of payment go to the
Receita Federal do Brasil. Location:
B)
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atbhe/UnidadesAtendimento/Unidades/InformacoesDasUni
dades.aspx?unidade=01002
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