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RECEITA FEDERAL DO BRASIL – CNPJ/MF 

 
 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF 
 

– Compreende as informações cadastrais das 
entidades de interesse das administrações 
tributárias da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios 
 

– A administração do CNPJ compete à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) 

 
 

 



A inscrição no CNPJ é obrigatória para sociedades não residentes no Brasil 
que: 

 

1. Detenham  
direitos sobre:  

 
 
 
 
 
 
 

2. Realizem: 
 

 

 

CNPJ – CADASTRO DE SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

• Imóveis 
• Veículos 
• Embarcações 
• Aeronaves 
• Contas-correntes bancárias 
• Aplicações no mercado financeiro ou de capitais; ou 
• Participações societárias constituídas fora do mercado de 

capitais 

• Arrendamento mercantil externo (leasing)  
• Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos e 

arrendamento simples 

• Importação de bens sem cobertura cambial, destinados à 
integralização de capital de empresas brasileiras 



Atualmente, a obtenção do registro no CNPJ para sociedades não residentes é 

realizado pelo Sistema do Banco Central do Brasil (SISBACEN), o qual solicita os 

seguintes documentos: 

 

1. Contrato/Estatuto Social;  

2. Registro de Diretores;  

3. Passaporte do representante legal no país de origem;  

4. Procuração outorgada para representante residente no Brasil;  

5. Tradução juramentada dos itens acima; e 

6. Cópia do documento de identidade do representante residente.  

 

- Todos os documentos e respectivas traduções devem ser registrados em 
cartório (CDT).  

 

CNPJ – CADASTRO DE SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 



IN RFB Nº 1634/2016 – VISÃO GERAL 

 

 
• Esta Instrução Normativa emitida pela Receita Federal do 

Brasil atualiza a regulamentação do registro de CNPJ, 
inserindo informações que agora são consideradas de 
interesse das administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
imprescindíveis para o registro.  

 

• Principal inovação: solicitação de informação sobre o 
beneficiário final, em especial de sociedades não-residentes.  

 

• Objetivo: auxiliar no combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro 



• A IN RFB 1634/2016 define como Beneficiário Final a pessoa 
natural que:  

 

(i) em última instância, de forma direta ou indireta, possui, 
controla ou influencia significativamente uma determinada 
entidade, com mais de 25% (vinte e cinco por cento) do 
capital da entidade;  

 

(ii) em nome da qual uma transação é conduzida, por por deter 
ou exercer a preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, 
ainda que sem controlá-la. 

 

IN RFB Nº 1634/2016 – BENEFICIÁRIO FINAL 



• Os administradores das entidades estrangeiras requerentes do 
cadastro no CNPJ, ainda que detenham ou exerçam a 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a 
maioria dos administradores das entidades, não se caracterizam 
como beneficiários finais e deverão ser informados apenas no QSA 

 

• As sociedades nas seguintes situações: 

I - Companhia aberta residente no Brasil ou em países que exigem a 
divulgação pública de todos os acionistas considerados relevantes, 
desde que não sejam sociedades constituídas em jurisdições com 
tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado;  

 

EXCEÇÕES  



II - Entidades sem fins lucrativos que não atuem como administradoras 
fiduciárias, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade 
governamental competente, desde que nãos sejam  sociedades 
constituídas em jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a 
regime fiscal privilegiado;  

III - Organismos multilaterais, bancos centrais, entidades governamentais 
ou ligadas a fundos soberanos; 

IV - 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 - 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. 

EXCEÇÕES 



“Art. 8º As informações cadastrais relativas às entidades 
empresariais e às entidades a que se referem os incisos V, XV, XVI 
e XVII do caput do art. 4º devem abranger as pessoas 
autorizadas a representá-las, bem como a cadeia de 
participação societária, até alcançar as pessoas naturais 
caracterizadas como beneficiárias finais ou qualquer das 
entidades mencionadas no § 3º.”  

 

• QSA - Organograma Societário 

• Legal Entity Identifier (LEI) 

• Junta Comercial e Receita Federal 

 

INFORMAÇÕES SOLICITADAS  



• Vigência: a partir de 1º de junho de 2016 

 

• Prazo para informação: 
 

a) Novas Sociedades: em até 90 dias da data  de sua 
inscrição (registro do CADEMP) 

b) Sociedades já inscritas: quando houver alteração 
cadastral ou até o prazo limite de 31/12/2016 

c) Sociedades inscritas a partir de 1º de janeiro de 2017: no 
momento da inscrição.  

 

PRAZOS LEGAIS 



• Suspensão da Situação Cadastral no CNPJ 

 

• Impedimento de transacionar com estabelecimentos 
bancários (incluindo  movimentação de contas-
correntes, realização de aplicações financeiras e  
obtenção de empréstimos) 

 

 * Responsabilidade do representante legal 

FORMAS DE COERCIBILIDADE DA IN RFB 1634/2016:  



DÚVIDAS 



GABRIELA VERAS DE SOUZA 

Societário 

Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogados 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663 - 11º andar, São 
Paulo, SP -01452-001 - Brasil 

tel +55 11 3512 1339 / +55 11 3512 1300    

gsouza@abe.adv.br   -   www.abe.adv.br 

OBRIGADA!! 

Esta apresentação não deverá ser divulgada ou distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento da Abe 

Advogados. Esta apresentação não constitui e não deve ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser 

obtido especificamente para qualquer atividade ou operação que se pretenda realizar. Não assumimos qualquer 

responsabilidade pela atualização das informações contidas nesta apresentação.  
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