
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.634/16 – CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 

JURÍDICA (CNPJ) – BENEFICIÁRIO FINAL 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, em no Diário Oficial da União do dia 09 de maio 

de 2016, da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016, que 

dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

O principal elemento introduzido na nova regulamentação, se comparada 

com a antiga Instrução Normativa RFB nº 1.470/14, é a exigência de que as 

informações cadastrais abranjam representantes, bem como a cadeia de 

participações societárias (nisso incluídas as pessoas físicas consideradas 

“beneficiárias finais”) quanto (i) às entidades empresariais; (ii) aos clubes e 

fundos de investimento; (iii) às entidades domiciliadas no exterior titulares de 

bens, direitos ou investimentos no Brasil; (iv) às instituições bancárias do 

exterior que realizem operações de compra e venda de moeda estrangeira no 

País; bem como (v) às Sociedades em Conta de Participação (SCPs) vinculadas 

aos sócios ostensivos. 

Segundo o ato, beneficiário final é: 

(i) A pessoa natural que, de forma direta ou indireta, possui, controla 
ou influencia significativamente a entidade – controlando mais de 
25% do capital social ou tendo preponderância nas deliberações 
da sociedade, mesmo sem controle de capital; 

(ii) A pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida. 

Esta exigência fica dispensada nos casos especificados na Instrução em 

comento, nos quais bastarão informações sobre seus representantes, 

controladores, administradores e diretores, a saber: 

(i) as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta 

no Brasil ou em países que exigem a divulgação pública de todos 

os acionistas considerados relevantes e não estejam constituídas 

em jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a regime 

fiscal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996; 



(ii) as entidades sem fins lucrativos que não atuem como 

administradoras fiduciárias e que não estejam constituídas em 

jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a regime 

fiscal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, 

de 1996, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade 

governamental competente; 

(iii) os organismos multilaterais, bancos centrais, entidades 

governamentais ou ligadas a fundos soberanos; 

(iv) as entidades de previdência, fundos de pensão e instituições 

similares, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade 

governamental competente na país ou em seu país de origem; e 

(v) os fundos de investimento nacionais regulamentados pela 

Comissão de Valores Mobiliários, desde que seja informado à RFB 

na e-Financeira o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ou o CNPJ dos 

cotistas de cada fundo por ele administrado. 

Importante notar que o descumprimento da obrigação pode ocasionar 

suspensão da inscrição no CNPJ, impedindo transações com estabelecimentos 

bancários, inclusive no que tange à movimentação de contas-correntes, 

realização de aplicações financeiras e obtenção de empréstimos.  

A obrigatoriedade do cadastro dos Beneficiários Finais tem início em 1º de 

janeiro de 2017, para entidades que efetuarem sua inscrição no CNPJ a partir 

dessa data. As entidades que já possuem inscrição deverão informar os 

Beneficiários Finais quando procederem a alguma alteração cadastral a partir 

de 1º de janeiro de 2017, devendo informá-los até a data limite de 31 de 

dezembro de 2018. 

A norma também dispõe sobre o Legal Entity Identifier (LEI), número de um 

cadastro internacional utilizado por diversos países que tem a finalidade de 

estabelecer maior segurança para as operações financeiras internacionais 

relevantes. O “LEI” deve ser fornecido pelas entidades que o possuam e 

deverá constar no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral. 

Complementarmente, em consonância com a Resolução BACEN nº 

4.373/2014, a Instrução Normativa nº 1.634/16 prevê a necessidade da 

inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior exclusivamente para 

realizar aplicações no mercado financeiro ou de capitais, como decorrência 

automática do seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como 

investidor não residente no Brasil. Tal inscrição será realizada 

automaticamente no seu registro como investidor não residente, perante a 



CVM, e será destinada exclusivamente à realização dos investimentos no 

mercado financeiro e de capitais, sendo vedada a solicitação de inscrição em 

unidade cadastradora do CNPJ. 

O ato estabelece também a vedação para a solicitação de inscrição em unidade 

cadastradora do CNPJ para entidades domiciliadas no exterior que possuem 

investimento direto no Brasil (por meio de participação societária), que 

realizem (i) leasing externo; (ii) afretamento de embarcações; (iii) aluguel de 

equipamentos; e/ou (iv) arrendamento simples. Também é vedada a inscrição 

por meio de unidade cadastradora do CNPJ a instituições bancárias do 

exterior que realizem operações de compra e venda de moeda estrangeira com 

bancos no Brasil. Nestes casos a vedação se dá por conta do cadastramento 

automático (perante o CNPJ), realizado no momento em que efetuado seu 

cadastramento no Cadastro de Empresas (Cademp) do BACEN. 

Outra inovação da Instrução Normativa RFB nº 1.634/16 ato é a ampliação do 

rol de unidades competentes para o cadastro de entidades no CNPJ, dentre as 

quais foram incluídos o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a OAB, a CVM, o BACEN e o TSE, 

em casos especificados na norma. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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