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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar o ordenamento jurídico no que se refere ao
investimento em portfólio por não residentes no Brasil. Discutimos os principais aspectos
operacionais e mostramos, para uma pequena gama de ativos financeiros quais as vantagens
tributárias oferecidas ao não residente. Apresentamos, a título de exemplo, os acordos
para evitar dupla tributação firmados por Brasil e Argentina, Espanha e Portugal. Por
fim, apontamos algumas lacunas e dificuldades na interpretação dos normativos legais e
infralegais pertinentes, em especial no que diz respeito à transição de regime, e procuramos,
com uma análise ampla dos objetivos econômicos deste conjunto normativo apontar meios
de integração.

Palavras-chave: investimento. internacional. residente. estrangeiro. acord. bitributação.
portfólio.





ABSTRACT

This work aimed to analyze the legal system in what refers to the investment in portfolio
for nonresidents in Brazil. We discuss the main operational aspects and show, for a small
number of financial assets what are the tax advantages offered to nonresidents. We present,
as an example, the agreements to avoid double taxation signed by Brazil and Argentina,
Spain and Portugal. Finally, we point to some gaps and difficulties in the interpretation
of the corresponding legal and lower hierarchical rule systems, specially concerning the
regime transition, and try, with a broad analysis of the economic objectives of this legal
system, to present ways of filling the gaps.

Keywords: investment. international. resident. foreigner. agreement. double taxation.
portfolio.
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INTRODUÇÃO

Desde 2008, o mundo vem enfrentando grave recessão que em maior ou menor
grau atinge os diferentes países. A difusão desta crise pelo que se viu não foi homogênea.
Atingiu primeiramente Europa e Estados Unidos, pelo que parte dos investimentos nestes
países migraram para países que eram então considerados mais arriscados, porém com
perspectivas de crescimento melhores, entre os quais, o Brasil.

Assim, o então líder do Mercosul passou a ser visto como uma panaceia para os
problemas econômicos que assolavam o mundo, com perspectivas de crescimento enormes,
mercado consumidor aquecido, fora grande quantidade de recursos naturais. O país tinha
então, aparentemente, sua inflação sobre controle, baixos níveis de desemprego (ao menos,
via estatísticas do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e balança
comercial favorável, forte pelas exportações de minério de ferro e commodities agrícolas.
Um ex-presidente brasileiro chegou a desdenhar da crise econômica internacional dizendo
tratar-se apenas de uma “marolinha”.

Mas, como nossa história infelizmente continua a se repetir desde tempos antigos,
nosso país estava, na verdade, bem maquiado. Corroído por dentro com a corrupção
alastrada por todos ou quase todos os setores da sociedade, pintava para o estrangeiro um
quadro que ele adoraria ver, mas varria a sujeira para baixo do tapete. Gradualmente, a
inflação foi se descontrolando. Já não mais conseguíamos manter a mesma no centro da
meta. O Banco Central, que deveria ser politicamente independente, começou a dar sinais
de que sofria tais influências em suas decisões e o mercado financeiro recebeu muito mal
essa percepção. Não mais conseguíamos sequer manter a inflação abaixo do teto estipulado.

Os reflexos no mercado de câmbio também acompanharam essa trajetória. Vínhamos
de um período que não se pode dizer gracioso, mas relativamente bom, do ponto de vista
do acúmulo de riquezas pelo país. Nossas reservas de dólar estavam em seus patamares
mais altos, mas sofreram significativo abalo. Em uma manobra puramente política, com fim
de não demonstrar à população que as reservas em dólar tinham caído, o governo resolveu
fazer controle cambial da moeda, de um câmbio que supostamente deveria ser flutuante,
por meio de contratos derivativos. Ou seja, o caixa em dólar estava mantido, mas a dívida
em dólar foi crescendo de maneira surpreendente, tudo para também, artificialmente,
sustentar uma imagem política de que tudo ia bem, e o real permanecia com seu valor.

Como um castelo de cartas que perde a base, essa falsa estrutura começou a
ruir. Ainda que maquiadas, as taxas de desemprego começaram a subir. A confiança da
indústria e do consumidor derreteram e o investidor estrangeiro percebeu isso. O risco do
país disparou e perdemos o chamado grau de investimento, chancela dada por agências
internacionais de avaliação de risco de investimento a países em que investir é relativamente
seguro. O fluxo de dólares para o exterior tornou-se intenso com a saída de investidores e,
ainda que deteriorando rapidamente as reservas, já não era mais possível segurar a cotação
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do dólar. O Banco Central, com um atraso assustador ante ao que se passava, muda a
política e começa a subir os juros ainda que vagarosamente.

Todavia, como os efeitos decorrentes da política de aumento de juros para controle
da inflação demoram a se difundir e alcançar o efeito pretendido, o cenário econômico do
país continuou a deteriorar-se. Em meio a este cenário, investidores estrangeiros que ainda
tinham investimentos no Brasil, possíveis investidores atraídos por juros que se tornavam
cada vez mais altos e também brasileiros detentores de grande riqueza no país alertaram-se
para possíveis medidas esdrúxulas por parte do governo, que estava em desespero e perdia
por completo a governabilidade.

Neste ambiente, a impressão que se tinha é a de que tudo valeria para aumentar
a arrecadação do governo, que despencava com o fechamento em massa de empresas, e
para conter a saída de dólares do país. O temido imposto sobre grandes fortunas passou
a ser pauta constante dos jornais e debates televisivos. Como a regulamentação legal
deste não existia, qualquer coisa poderia surgir daí, deixando em verdadeiro pânico os
mais afortunados do país. Por outro lado, investidores e mercado financeiro passaram a
preocupar-se com um possível fechamento de fronteira para saída de dólares, visto que
medidas neste sentido já vinham sendo tomadas, como aumentos cada vez mais proibitivos
do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários).

Assim, tanto investidores estrangeiros como também aqueles brasileiros mais abas-
tados no país precisaram ponderar muito os prós e contras de manter seu capital no Brasil,
quais os riscos e os custos que isso poderia ter. As instituições financeiras e todos aqueles
prestadores de aconselhamento financeiro e de investimentos tiveram que, novamente, se
debruçar a fundo sobre todas as questões envolvendo essa espécie de investimento afim de
oferecer alternativas viáveis para seus clientes, buscando a forma legal que a cada caso
mais se adequasse.

Naturalmente os olhos se voltaram para as leis e regulamentações que regem estas
operações, doutrinadores que abordam estas questões e mesmo instituições financeiras e
escritórios com experiência na área, para que pudessem servir de guia àqueles que nunca
caminharam por estas trilhas.

Surpreendentemente, descobrimos que este caminho é, ainda, muito obscuro. Há
pouca literatura sobre o assunto e a experiência prática mostra que mesmo escritórios de
advocacia e instituições financeiras não sabem, com precisão, a resposta para importantes
indagações que surgem naturalmente neste âmbito. Assim, as instituições financeiras são
forçadas a tomar o caminho mais conservador (pró-Fazenda) em detrimento do investidor,
com receio de aceitar um risco muito elevado de sanções.

Desta forma, este trabalho busca analisar o processo necessário para que um não
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residente invista no Brasil, de modo a orientar também aquele brasileiro que quiser sair
fiscalmente do país ingressando como não residente, alertando para vantagens, desvantagens
e eventuais riscos, em especial, no que diz respeito à legislação aplicável e suas possíveis
interpretações. Do ponto de vista tributário, este trabalho tem como foco a análise da
legislação pertinente do imposto de renda e sua incidência nesse escopo, bem como das
lacunas existentes no referido ordenamento.
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1 QUEM É O NÃO RESIDENTE?

Visto que este trabalho busca mapear as vantagens e desvantagens do investimento
do não residente no Brasil, em especial comparado ao investimento interno brasileiro, o
mais fundamental dos conceitos que precisa ser abordado é o de residência, em especial a
residência fiscal. Isto porque, a grande vantagem existente e que será discutida é tributária.
Veremos que, para o ordenamento brasileiro, diferente de alguns outros países, a origem da
pessoa não importa, mas sim onde reside. Nesse contexto, falar em estrangeiro ou brasileiro
é indiferente, salvo alguma peculiaridade.

Como adiante esclareceremos, a legislação brasileira que se relaciona ao tema não é
clara e disso podem advir diversas situações em que não se sabe ao certo o que o legislador
pretendeu, dificultando em muito a tomada de decisão e aplicação da norma.

Primeiramente convém esclarecer que residência e domicílio são conceitos distintos,
que, infelizmente, foram misturados na normatização. Segundo Alberto Xavier (1)

“Muito embora um exame de direito comparado revele existirem tantas
definições quantas as legislações em presença, em todas elas é comum a
ideia de que o domicílio é um elemento de conexão mais forte que a residên-
cia, dando origem a obrigações tributárias mais extensas, distinguindo-se
desta por exigir uma presença duradoura num dado território, acompa-
nhada da efetiva intenção de aí permanecer (animus manendi)”.

Nas palavras de Gisele Leite(2),

“a doutrina moderna pontifica as diferenças entre: morada, é o lugar onde
a pessoa se encontra de forma fugaz, sem qualquer vínculo de permanência.
É, na realidade, o local onde a pessoa se encontra estabelecido naquele
momento de forma absolutamente temporária, sem que haja qualquer
vínculo que a ligue ao lugar. É a hipótese, por exemplo, do hotel onde o
sujeito se hospeda durante as férias ou simples pernoite.
Residência é o local onde a pessoa estabelece sua habitação normal, de
forma estável mesmo que sua permanência seja relacionada a períodos
do mês ou da semana.
O elemento residência é primordial para caracterização do bem de família
legal (Lei 8.009/90) que é impenhorável se for o único imóvel urbano ou
rural utilizado como residência da entidade familiar.
Há residência no local onde a pessoa permanece, geralmente em virtude
de alguma atividade ou de algum vínculo que a liga ao lugar, como por
exemplo, um imóvel alugado ou de sua propriedade que utiliza para passar
finais de semana e férias. Trata-se de uma relação de maior estabilidade
que a mera morada.
Domicílio segundo traduz o próprio texto legal codificado é a residência
com ânimo definitivo (art. 21 do CC/1916 e art. 70 do CC/2002).
É o local que a pessoa elege como sede de suas atividades principais e de
sua morada de forma duradoura e não temporária.”.

O mais interessante dos elementos componentes do conceito de domicílio é o
subjetivo ou psíquico, o qual deve ser apreciado à luz de um comportamento objetivo



22 Capítulo 1. Quem é o não residente?

da pessoa, já que não podemos avaliar, objetivamente, o animus do sujeito. Mas, até
então, domicílio é espécie do gênero residência, i.e., domicílio é residência com ânimo
definitivo. O art. 71 do Código Civil (3), portanto no mesmo diploma, introduz, a nosso
ver, desnecessária subjetividade, dando azo a confusões: "Se, porém, a pessoa natural tiver
diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer
delas.".

Viver só aos fins de semana é viver; portanto seria então, diante do art. 71, domicílio
sinônimo de residência? Nosso entendimento é de que a resposta é não. Nesse caso a
interpretação de viver deve ser entendida por período prolongado. A questão principal é
quão prolongado deve ser esse período para considerar a residência como domicílio. Outra
possível dubiedade está na palavra “tiver”. O legislador quis dizer propriedade? Parece-nos
que não, afinal o conceito trazido no art. 70 não traz qualquer ideia de propriedade e há
pessoas que vivem toda a vida em residência alugada. Portanto, se o aluguel é possível, e
todo mês de férias a pessoa aluga uma casa de praia por temporada, não haveria, do ponto
de vista do “tiver”, qualquer restrição para que aquela residência se considere domicílio da
mesma.

A discussão parece apenas filosófica, mas não é. Considere-se o caso de um es-
trangeiro que viva 11 meses na Europa e 1 mês no Brasil, em residência própria. É este
domiciliado no Brasil? E se, ao contrário, ele vive, por ano, 11 meses no Brasil e 1 mês na
Europa? Ele é ou não domiciliado no Brasil? Como veremos, isso pode fazer toda diferença
quando da apuração dos impostos devidos. É preciso averiguar, então, se a legislação
específica tributária traz outro conceito, caso em que, de acordo com a LINDB, será o
aplicável.

Note, por exemplo, que no âmbito do direito eleitoral há conceito específico de
domicílio, com características distintas. Ainda convém lembrar que há distinções mesmo
no âmbito do direito tributário; segundo Alberto Xavier (1)

“a noção de residência ou domicílio para efeitos de delimitação da esfera
de incidência das normas tributárias de cada Estado é igualmente distinta
da noção de domicílio tributário de direito interno, a que se refere o art.
127 do Código Tributário Nacional[...]”.

Em nossa apreciação, no âmbito tributário (também dito fiscal), as normas acabam
se imiscuindo, dificultando a interpretação. Assim, surgem na legislação em comento as
expressões domicílio tributário, domicílio fiscal e residência fiscal. Vejamos o que diz a
legislação.

O artigo 127 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966 – CTN (4)) dispõe:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como
tal:
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I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta
incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais,
o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem
origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas
repartições no território da entidade tributante.

§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer
dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência
dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo,
aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.(grifo nosso)

Por outro lado, dispõe a Lei 4.154/1962 (5)

Art. 34. O domicílio fiscal das firmas ou sociedades com sede no país, e
das filiais, sucursais, agências ou representações das que tiverem sede no
estrangeiro, é o lugar onde se achar o estabelecimento industrial ou
comercial de sua fonte de produção ou a sede da emprêsa dentro do
país.

Parágrafo único. Quando se verificar a pluralidade dos estabelecimen-
tos industrias ou comerciais, em unidades federativas diferentes,
o domicílio fiscal será o da unidade onde se achar o estabelecimento
centralizador das operações da empresa. (grifo nosso)

Assim, primeiramente, percebe-se que uma lei traz a expressão domicílio fiscal e
outra, que data de 4 anos após a publicação da primeira, já menciona o domicílio tributário.
Analisando o caso das pessoas jurídicas vê-se que apontam para locais diferentes, em
especial quando são vários os estabelecimentos dando origem a obrigações em unidades
federativas diferentes. Mas como não é o escopo deste trabalho o caso de pessoas jurídicas
brasileiras investindo no Brasil, não nos alargaremos nesta análise.

Passemos então ao que diz o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999. Em seu artigo segundo, o Regulamento define quem são os
contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) (6).

Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil,
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são
contribuintes do imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo,
idade, estado civil ou profissão. (grifo nosso)

Note que o RIRPF tem a definição que abrange o maior número possível de
contribuintes: preenchendo os demais requisitos, tanto residentes quanto domiciliados no
Brasil seriam contribuintes do Imposto de Renda. Contudo, o legislador não especificou,
até então, o que vem a ser pessoa física domiciliada no Brasil, nem residente no Brasil.
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Mais adiante, o RIRPF definirá domicílio fiscal. Lembramos que o RIRPF tem
força de lei (Decreto 3.000/99), portanto, temos mais uma definição legal de domicílio
fiscal no ordenamento tributário, a qual, sendo específica, deve ser a utilizada nesta lei. O
artigo 28 que trata do assunto diz (6):

Art. 28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residên-
cia habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação
em condições que permitam presumir intenção de mantê-la.
[...]
§ 2o Quando se verificar pluralidade de residência no País, o domicí-
lio fiscal será eleito perante a autoridade competente, considerando-se
feita a eleição no caso da apresentação continuada das declarações de
rendimentos num mesmo lugar (grifo nosso)

É natural que os domiciliados no Brasil, no entendimento civil do conceito, sejam
contribuintes do IRPF. Mas o que dizer daquele estrangeiro que adquiriu uma residência
aqui para passar férias, 1 ou 2 meses por ano? Deve ser contribuinte do IRPF? A norma
entendeu que sim.

Mas é mister olhar com muita atenção este regramento. Diz o caput, no início, que
se considera domicílio “sua residência habitual”. Pode-se interpretar isto de duas formas:
se o legislador entende que “sua” é utilizado no sentido de propriedade, a pessoa física
tem que ser proprietária da residência, ser própria dela. Por outro lado, se entende que
apenas indica posse, bastaria o local que ser usado, por exemplo, não sendo necessária a
propriedade do local (residência) por seu usuário. No final do caput o legislador esclarece
o que significa residência (6): “lugar em que ela tiver uma habitação em condições
que permitam presumir intenção de mantê-la.”. Apesar do legislador utilizar o verbo
“tiver”, que pode indicar posse ou propriedade, ele se refere a habitação, ter habitação.
Ora, este conceito, de habitação, não depende, evidentemente, da propriedade do imóvel
meio de habitação. Portanto, entende-se que basta a posse do imóvel e que se faça dele
local de habitação, registre-se, posse direta, ressalvando a necessária existência de um
animus importante: a intenção de manter. Absurdo seria pensar em posse indireta pois não
havendo posse direta, não há como pensar em habitação do possuidor. Logo, para quem
vive permanentemente no exterior ainda que seja proprietário de uma residência aqui, se
ela está alugada, não há como se falar em sua habitação, nem tampouco residência.

Considerando a necessidade do animus, que como veremos, é, em nosso entendi-
mento, presumido em algumas situações, surge, naturalmente, o questionamento de que
sinais permitem presumir a intenção de manter a habitação. Não estando presentes estes
sinais, não haveria que se falar da existência de domicílio fiscal.

Não logramos êxito em encontrar jurisprudência nacional sobre o tema. Em Portugal,
no entanto, é objeto de aprofundamento doutrinário, tendo sido enfrentado pelo Supremo
Tribunal Administrativo, que em acórdão proferiu decisão em que se lê:
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“Sucede, contudo, que, como explica MANUEL FAUSTINO em «Os
Residentes no Imposto sobre o Rendimento Pessoal (IRS) Português»
(CTF, n.o 424, p. 124), o referido critério legal «exige a reunião do
“corpus” e do “animus”. (. . . ) um “corpus”, constituído por um local
de residência, associado a um “animus”, que consiste na “intenção” de
a manter e ocupar como residência habitual (. . . )», pelo que, prosse-
gue o citado autor (op. cit.. p. 125) «(. . . ) ao integrar-se na previsão
a manutenção e ocupação dessa casa como residência habitual desde
logo se excluem da condição de residentes os que dispõem em
Portugal de uma simples habitação secundária (desde que nela
não permaneçam mais de 183 dias por ano) ou de férias, bem
como aqueles que, nomeadamente os emigrantes, dispondo aqui de uma
habitação que poderão vir a ocupar como sua residência habitual quando,
em definitivo, regressarem a Portugal, apenas a ocupam por ocasião das
suas férias ou em deslocações pontuais e fortuitas. Não parece, pois,
lícito considerar que um emigrante é residente em território português
pelo simples facto de ele, em 31 de Dezembro de cada ano, dispor em
Portugal de uma casa de habitação, retirando daí, e da sua condição de
emigrante – a intenção “de a vir a ocupar” como sua residência habitual.
A intenção que a lei exige não é uma intenção para o futuro, é, desde
logo, uma intenção imediatista, para o presente (. . . )».” (grifo nosso)

Assim, a doutrina portuguesa a que se refere o Supremo Tribunal Administrativo
português entende que nem mesmo uma residência destinada a férias, ainda que própria,
se enquadra como domicílio fiscal. Ou seja, percebe-se que se sobrepõe o critério objetivo
de tempo de permanência anual na referida residência.

Parece-nos a melhor escolha, a definição objetiva do que pode ou não ser considerado
como domicílio fiscal. No caso brasileiro, apesar da subjetividade envolvida que, em última
instância, deverá ser apreciada pelo magistrado no caso concreto, podemos citar alguns
indícios da intenção de manter a residência entre os quais: aformoseamento periódico como
manutenção periódica de pintura, jardins, construção periódica de acessões e benfeitorias,
uso do endereço para entrega de correspondência periódica como contas telefônicas,
correspondência bancária, entre outros. É claro que todos estes indícios não definem a
intenção de manutenção; haverá contraprovas evidentes como no caso em que a residência
está anunciada para venda, mas faz-se a manutenção periódica para mantê-la atrativa a
potenciais compradores etc.

Se, todavia, o estrangeiro vem e se hospeda em diferentes hotéis, aluga casa por
temporada ou mesmo fica em casa de amigos ou parentes, não nos parece haver qualquer
indício da intenção de manter a residência. Parece-nos que, também, se ele permanece em
imóvel que pertence a uma pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, não há como dizer
que a pessoa física tem intenção de mantê-lo, não seja ele sócio majoritário dessa pessoa
jurídica.

Outra dúvida poderia surgir. Se um brasileiro se transferir para o exterior con-
servando aqui uma residência para visitas anuais, possivelmente onde algum de seus
filhos vive, pode-se dizer que ele conserva sua residência com intenção de mantê-la? Ora,
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entendemos que ele conserva a residência no sentido de propriedade, mas não no sentido
da posse direta como entendemos ser a interpretação correta deste artigo. E, ainda que
com animus manutenendi, como não é sua a posse direta, parece-nos não fazer sentido
falar em domicílio fiscal para o proprietário neste caso. Similar entendimento foi o da
jurisprudência portuguesa.

Cabe lembrar que a razão desta discussão se encontra nos artigos 2o e 3o do RIR
que, em suma, diferenciam para os residentes no Brasil e os residentes no exterior as
normas que se aplicam. Sucede que, como dito, determinar se há domicílio ou residência
no Brasil, no âmbito da referida norma, implica determinar se a pessoa é ou não apta a
gozar dos benefícios fiscais para o não residente.

O parágrafo único do art. 32 do RIR introduz uma confusão tendo em vista sua
pobre redação. Dizem o art. 32 caput e seu parágrafo único (6):

Art. 32. O domicílio fiscal do procurador ou representante de residentes ou
domiciliados no exterior é o lugar onde se achar sua residência habitual ou
a sede da representação no País, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 28 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 174).
Parágrafo único. Se o residente no exterior permanecer no território
nacional e não tiver procurador, representante ou empresário no País, o
domicílio fiscal é o lugar onde estiver exercendo sua atividade (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 174, parágrafo único).

O caput é bastante claro, e, evidentemente, se refere somente ao domicílio no que
tange às obrigações deste procurador ou representante que decorram desse mandato.

Já o parágrafo único diz que a pessoa em questão é residente no exterior, no
entanto, lhe atribui domicílio fiscal no país (já que, por hipótese, não há procurador ou
representante, não pode se tratar do domicílio deste). Daí se conclui que, se domicílio,
no âmbito desta lei, é o mesmo que domicílio fiscal (o que parece ser corroborado pelos
nomes dados aos capítulos do Título II se comparados ao nome dado ao próprio Título II),
então o residente no exterior que até então se enquadrava no art. 3o desta lei passa a ter
domicílio no Brasil e a enquadrar-se no art. 2o. Se os arts. 2o e 3o são dicotômicos quanto
à residência, isto seria impossível. Do contrário se admite que nos arts. 2o e 3o domicílio
não significa domicílio fiscal (quando devemos questionar se então é o domicílio do Código
Civil ou o domicílio tributário do CTN) e também se reconhece que domicílio e residência
são conceitos distintos, donde poderia haver domiciliado no exterior residente no Brasil, e
residente no exterior domiciliado no Brasil.

Parece-nos que a interpretação a ser dada a este parágrafo único é que para os
fins que se façam necessários no âmbito desta legislação, os residentes ou domiciliados
no exterior que permaneçam no território nacional sem procurador terão o lugar onde
exercerem sua atividade equiparado ao domicílio fiscal do aqui domiciliado, mas ainda
serão não residentes. Deste modo, entendemos haver coerência no todo do RIR.
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É preciso então, esgotada neste aspecto a lei, aprofundar-se nas normas secundárias
a este respeito, em busca de maiores esclarecimentos que, sabemos, não podem contrariar
o disposto em lei mas só explicá-lo. Assim, são fundamentais as Instruções Normativas
(IN) baixadas pela Receita Federal e, neste aspecto, é fundamental a IN-208, que no art.
1o dispõe(7):

Art. 1o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior,
inclusive de órgãos do Governo brasileiro localizados fora do Brasil, e
os ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos situados
no exterior por pessoa física residente no Brasil, bem assim os
rendimentos recebidos e os ganhos de capital apurados no País por
pessoa física não residente no Brasil estão sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, conforme o disposto nesta Instrução Normativa, sem
prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo
Brasil ou da existência de reciprocidade de tratamento. (grifo nosso)

Aqui a clareza foi muito maior. O que caracteriza o contribuinte ("estão sujeitos
à tributação") é a residência ou não, associada à fonte do rendimento ou local do ganho
de capital ou rendimento. Por outro lado, mais adiante nesta mesma IN, o legislador
não faz bom uso da técnica legislativa e busca enumerar dois conceitos que deveriam ser
complementares (dicotômicos), de sorte que só um deveria ser enumerado(7):

Art. 2o Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
I - que resida no Brasil em caráter permanente;
II - que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias
ou repartições do Governo brasileiro situadas no exterior;
III - que ingresse no Brasil:
a) com visto permanente, na data da chegada;
b) com visto temporário:
1. para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista
no âmbito do Programa Mais Médicos de que trata a Medida Provisória
no 621, de 8 de julho de 2013, na data da chegada;
2. na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de
permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
3. na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se
ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência
no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
IV - brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil e
retorne ao País com ânimo definitivo, na data da chegada;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em
caráter permanente do território nacional sem apresentar a Comunicação
de Saída Definitiva do País, de que trata o art. 11-A, durante os primeiros
12 (doze) meses consecutivos de ausência.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III, " b" , item 2, do
caput, caso, dentro de um período de doze meses, a pessoa física não
complete 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo
período de até doze meses será contado da data do ingresso seguinte
àquele em que se iniciou a contagem anterior.
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Art. 3o Considera-se não residente no Brasil, a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre
nas hipóteses previstas no art. 2o;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data
da saída, ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o;
III - que, na condição de não residente, ingresse no Brasil para prestar
serviços como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no
País, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 2o;
IV - que ingresse no Brasil com visto temporário:
a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até
doze meses;
b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou
não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia
seguinte àquele em que complete doze meses consecutivos de ausência.
§ 1o Para fins do disposto no inciso IV, " a" , do caput, caso, dentro
de um período de doze meses, a pessoa física não complete 184 dias,
consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo período de até doze
meses será contado da data do ingresso seguinte àquele em que se iniciou
a contagem anterior.
§ 2o A pessoa física não residente que receba rendimentos de fonte situada
no Brasil deve comunicar à fonte pagadora tal condição, por escrito, para
que seja feita a retenção do imposto de renda, observado o disposto nos
arts. 35 a 45. (grifo nosso)

Deste modo, interpretamos que a IN, em linha com a doutrina e jurisprudência
portuguesa, veio esclarecer que a habitualidade que a lei traduz como intenção de manter,
se verifica através de um critério temporal, sendo 183 dias o marco interpretativo. Este é o
caso que mais interessa a este estudo. Segundo Alberto Xavier (1)

“[...]o direito brasileiro acolheu uma noção de residência que se situa a
meio caminho entre a noção meramente objetiva, que se contenta com o
simples corpus , e a noção subjetiva, que exige a presença cumulativa dos
dois requisitos, o corpus e o animus. O estatuto de residente adquire-se,
alternativamente, pela permanência duradoura no território nacional com
visto temporário, sejam quais forem as intenções do sujeito (elemento
material), ou pela intenção de residência no Brasil, expressa pela posse
do visto permanente (elemento formal).”

Conquanto tão renomado autor aponte para a escolha alternativa por nosso direito,
apoiando-se na leitura da IN-208 em conjunto com o RIR, ousamos discordar. Entendemos
que nosso ordenamento, nos termos do art.28 do RIR, apoia-se no critério subjetivo, e é o
RIR que tem força de lei. Apesar de o art. 682 do regulamento apontar a sujeição ao IR
para aquele que permanece por período duradouro ou que adquira visto permanente, não
é aqui apontado como residente (“Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo
com o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País, quando percebidos:” (6)). Ao contrário, o capítulo inicia com o
título “RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR”. A
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IN-208, todavia, determina que estes aqui sujeitos ao IR passam a ser considerados como
residentes.

Cabe observar que, em nosso entendimento, no art. 2o, o que a IN faz é listar os
indícios que fazem presumir a intenção de manter residência. Entretanto, a IN não fez uma
ressalva que nos parece importante. A habitualidade é presumida quando ocorrerem as
condições apresentadas na IN. Mas, como a lei requer a habitualidade, não sua presunção,
o suposto contribuinte pode fazer prova em contrário dessa presunção.

O Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão superior do Sistema Financeiro
Nacional, também emitiu algumas resoluções, tornadas públicas pelo Banco Central
(BACEN), em que identifica o investidor não residente, com vistas a regulamentar as
aplicações destes nos mercados financeiro e de capital brasileiros, e, sobretudo os controles a
serem exercidos pelas instituições financeiras. As Resoluções 4373 e 3844 tratam do assunto.
Como dissemos, é do interesse deste trabalho investigar as vantagens e procedimentos para
o investimento do não residente, de modo que também abordaremos estas questões. Diz a
Resolução 4373 do CMN(8):

Art. 5o Para os efeitos desta Resolução entende-se por: I - investidor não
residente, individual ou coletivo, as pessoas físicas ou jurídicas, os fundos
ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou
domicílio no exterior;

Nesta resolução, o legislador parece não se preocupar com os conceitos subjacentes
às palavras-chave neste artigo, abarcando todas como se equivalente fossem. Note-se
que não estamos mais no âmbito do RIR nem do CTN. Ao fazer o diálogo desta fonte
com o código civil, veremos que para o CMN uma pessoa natural que tenha domicílio
no Brasil e, digamos, um apartamento em Miami para onde vai uma vez por ano, é
investidor não residente, o que é um absurdo. Poder-se-ia pensar, em uma interpretação
teleológica, que o legislador quis dizer apenas domicílio. Mas, fosse esta a intenção, por
que teria explicitamente incluído a palavra residência e a palavra domicílio? De duas
uma: ou realmente quis abarcar os dois casos, ou, diante da incerteza acerca dos conceitos
envolvidos, incluiu ambos na expectativa que o caso pretendido estaria abrangido, fosse
por uma palavra ou pela outra.

A dúvida que paira é quem realmente o legislador pretende considerar ou não
residente para efeito da precitada Resolução, dentre as pessoas físicas. Será este brasileiro
que tem uma casa de férias em Miami também, ou ele estaria fora? Será só quem tem
domicílio no exterior (residência com animus de fixação, i.e., o seu lar)?

Em nosso entendimento, só faz sentido que apenas a pessoa física com domicílio
no exterior seja tratada como não residente. Em primeiro lugar é preciso perceber que
o CMN não determina quem é o investidor residente; presume-se, por exclusão, que é
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todo aquele que não é não residente. Ou seja, não parece possível conceber que o CMN
pretenda classificar quem quer que seja, simultaneamente, em residente e não residente: a
esta mesma pessoa seriam dispensados tratamentos legais, do ponto de vista da legislação
do próprio CMN, completamente distintos e conflitantes simultaneamente.

Assim, este brasileiro que desenvolve toda sua vida aqui e uma vez por ano vai para
Miami passar férias em casa própria, não tem qualquer razão material para ser tratado
como não residente. Desta feita, domicílio parece ter sido a intenção do legislador no caso
do CMN. A Resolução 3844 do CMN traz Regulamento anexo que mantém, grosso modo,
o conceito utilizado na Resolução 4373(9):

Art. 3o Adotam-se, para os fins deste Regulamento, as seguintes definições:
I - investidor não residente: pessoa física, pessoa jurídica ou entidade de
investimento coletivo que, tendo residência, domicílio ou sede no exterior,
detém ou intenta deter participação no capital social de empresa no País;

Há duas pequenas diferenciações nesta norma se comparada à anterior. Uma ao final,
cuja razão, em nosso entender, é de fazer que o investidor que pretende ingressar com capital
no Brasil já o faça adequando-se previamente ao normativo. Outra, no meio, utilizando a
expressão “entidade de investimento coletivo”, tornando a norma mais abrangente do que
a que se serve da palavra "fundos"(incluindo por exemplo parcerias, joint-ventures). Fato é
que, por coerência, uma norma poderia simplesmente usar o conceito da outra.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade autárquica instituída com o
objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários
no Brasil, de modo sensato, utilizou uma das definições emanadas pelo CMN (10):

Art. 1o Previamente ao início de suas operações no País, o investidor
não residente deve obter registro na CVM por meio de seu representante,
mediante a apresentação das informações previstas no Anexo 1 desta
Instrução.
Art. 2o Podem requerer registro, o investidor, individual ou coletivo, as
pessoas físicas ou jurídicas, fundo ou outra entidade de investimento
coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior.

Assim sendo, dado que a CVM utiliza o conceito do CMN, e dado que para
fins fiscais os conceitos de residente e não residente são, em princípio, distintos destes,
teríamos situações práticas que poderiam ser muito diferentes. Isto traria reflexos tanto
aos procedimentos a serem adotados pela pessoa quanto pela instituição financeira em que
ela fizer suas movimentações. Em verdade, teríamos 4 conjuntos de tratamentos possíveis:
residente ou não para RFB associado a residente ou não para o CMN. Se, por outro lado,
nossa interpretação for a correta, o CMN se refere, na verdade, ao local do domicílio. Dessa
forma, os casos para o CMN e para a RFB são os mesmos: o domicílio define a residência
ou não para todos os efeitos, e a IN traz os casos em que o domicílio no Brasil é presumido.
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2 CONCEITOS E OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS

Começaremos a análise do procedimento para investir no Brasil para não residentes,
por aquele caso em que não há qualquer discussão sobre a residência ou domicílio do
investidor. É o caso, por exemplo, de um europeu que vive sua vida comumente na Europa.

É pacífico na literatura econômico-financeira que o risco a ser enfrentado investindo
no Brasil é alto. Todavia, os retornos podem ser compensatórios. Buscaremos então elucidar
os procedimentos necessários para o investidor e instituição financeira (IF) através da qual
serão feitas as movimentações financeiras, alertando para possíveis vantagens, riscos e
pontos sensíveis.

Antes de adentrarmos propriamente no assunto, é preciso fazer alguns esclarecimen-
tos, tendo em vista que é frequente o uso indiscriminado de alguns conceitos que tem um
sentido unívoco, em especial dos de capital e investimento, no âmbito do Direito (inclusive
doutrina, jurisprudência e legislação).

Capital é fonte de utilidade, passível de valoração monetária. Pode parecer abstrato,
mas a ciência econômica, em última instância, está preocupada com a utilidade. O dinheiro,
moeda, entre outras funções, é o meio pelo qual se expressa, em linguagem universal, a
utilidade de determinado bem. Todavia, para ser capital, não basta ser útil, como é o
nome de uma pessoa comum, ou sua paz etc. É preciso que seja possível exprimir essa
fonte de utilidade em valores monetários. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que
essa fonte seria precificável, ou vendável, salvo proibições legais.

Já investimento é disponibilização (ou aplicação) de capital com intuito de obtenção
de maior utilidade do que a já fornecida pelo capital. Assim, por exemplo, se aplicamos
dinheiro na poupança estamos fazendo um investimento, já que disponibilizamos o capital
(dinheiro neste caso) para o banco com intuito de obter os frutos (rendimento), que é
utilidade maior do que a de ter a simples disponibilidade do dinheiro. O mesmo se, por
exemplo, montamos uma serraria e levamos para lá uma máquina de serrar que temos
em casa, para ser utilizada neste negócio (apesar do investimento aqui não ser feito com
dinheiro).

Ainda, é preciso estar atento para o fato de que capital estrangeiro pode ingressar no
Brasil para ser investido, mas há outras formas de ingresso não relacionadas a investimentos
como é o caso das transferências unilaterais (doações), ou o caso de algum estrangeiro que
simplesmente fará, no Brasil, o pagamento de um produto brasileiro que ele, no exterior,
importou. É um simples pagamento de conta, não um investimento. Todavia, as operações
financeiras necessárias nestes dois casos, chamadas de “câmbio” têm também todo um
arcabouço normativo a ser seguido.

Cumpre ressaltar que três são as principais leis que regulam a entrada de capitais
estrangeiros no Brasil, seja para investimento ou não: a Lei no 4.131, de 1962, principal-
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mente, a Lei no 9.069, de 1995 e a Lei no 11.371, de 2006. Estes diplomas legais foram
regulamentados por uma série de resoluções do CMN publicadas pelo BACEN e circulares
do próprio BACEN. Também são de interesse neste contexto o Decreto no 23.258, de 1933
e o Decreto no 55.762, de 1965. Passemos então nosso foco ao investimento estrangeiro no
Brasil. Em que investir?

As possibilidades são inúmeras para o investidor estrangeiro. É mais simples
identificar em que o investidor estrangeiro não pode investir e em quais investimentos há
restrições. Note que tais vedações e restrições não se aplicam a brasileiros não residentes.
Há vedação quanto ao desenvolvimento de atividades envolvendo energia nuclear, serviços
de saúde, serviços de correios e telégrafos e a indústria aeroespacial. Já as restrições dizem
respeito, basicamente à aquisição de terras de fronteira e rurais: as propriedades rurais
que o estrangeiro, até então, pode adquirir vão de 250 a 5.000 hectares, no máximo, a
depender do município. É o que dispõe a Lei no 5.709/81, no seu art. 3o, recepcionada
pela Carta Federal no entendimento da Suprema Côrte.

Há também restrições quanto à participação em instituições financeiras, aéreas,
empresas ligadas à circulação de informação (jornais, rádios, tv etc) e mineração.

No mais, qualquer investimento legal é permitido (ou seja, excluindo drogas, cassinos
etc).

2.1 Classificação do capital e seu registro

Como apontado, diversas são as formas de investimento possíveis para o investidor
estrangeiro. Sabemos que a todo investimento corresponde algum capital. De forma a
controlar a entrada e saída do capital estrangeiro no país, o legislador tornou obrigatório o
registro destes conforme art. 3o da Lei no 4131/62 (11):

Art. 3o Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um
serviço especial de registro de capitais estrangeiros, qualquer que
seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações financeiras
com o exterior, no qual serão registrado:
a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de
investimento direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens;
b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como
rendimentos desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem
como as de "royalties", ou por qualquer outro título que implique trans-
ferência de rendimentos para fora do País;
c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangeiros;
d) as alterações do valor monetário do capital das empresas procedidas
de acordo com a legislação em vigor. (grifo nosso)

Note-se que além dos capitais, devem ser registradas operações financeiras entre as
quais os empréstimos e os pagamentos por serviços. Numa primeira análise pode passar
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despercebido, mas cumpre ressaltar que estes pagamentos ao estrangeiro decorrem de
um capital estrangeiro presente no Brasil, qual seja, o direito do estrangeiro receber pelo
serviço prestado ou principal mais juros do empréstimo, por exemplo.

De maneira a operacionalizar esse controle, o Banco Central desenvolveu um
sistema informatizado chamado Registro Declaratório Eletrônico (RDE), estruturado em
quatro módulos: Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), Operações Financeiras (ROF),
Investimentos em Portfólio (PORTFÓLIO) e Capitais Brasileiros no Exterior (CBE).

No módulo RDE-IED são registrados os investimentos externos diretos em empresas
brasileiras. O que caracteriza um investimento direto é a intenção de permanência e a
aquisição fora dos mercados organizados de balcão e bolsa de valores.

No módulo RDE-ROF são registradas tanto as operações financeiras devedoras com
o exterior (empréstimos, financiamentos, arrendamentos) quanto aluguéis de equipamentos,
afretamentos de embarcações e operações sujeitas a averbação do INPI.

O módulo CBE é utilizado para a declaração dos bens e direitos no exterior,
pertencentes a residentes no país (12).

No módulo RDE-Portfólio, que é o que nos interessa principalmente neste trabalho,
são registrados os investimentos externos no mercado de capital, mercado financeiro, fundos
de investimento e DR (Depositary Receipts).

Importante notar que são requisitos distintos a necessidade de registro do capital
investido, de operações financeiras, tal qual a Resolução 3.844/10 do CMN ou portfolio
tal qual a Resolução 4373/14 do CMN, e o adequado registro da operação de câmbio (ou
simplesmente, “do câmbio”) associada(o) a este investimento ou operação financeira (ou
ainda registro do módulo CBE).

Neste ponto algumas críticas à ordem legislativa precisam ser feitas. Note-se que
apesar de o caput do art. 3o da Lei no 4134/62 referir-se em sistema de registro de capitais
estrangeiros, o texto do artigo deixa claro que nesse sistema não são todos os tipos de
capital estrangeiro que serão registrados, visto que na enumeração feita de capitais e
operações sujeitas a registro, diversas possibilidades não foram listadas. Note-se ainda que
apesar da nomenclatura dada, se registram também operações não só capitais.

Entre os capitais, surpreendentemente, não estão sujeitos a este registro aquele
relacionado a investimentos em imóveis. Parece-nos que é vital que se faça tal registro
pois, caso contrário, e esta é a situação atual, não tem a autoridade monetária qualquer
controle sobre concentração imobiliária nas mãos de investidores estrangeiros. Também não
o tem sobre brasileiros, mas os problemas financeiros que podem aparecer advindos dos
primeiros são grandes ao passo que dos brasileiros não. Com efeito, uma crise imobiliária
no Brasil afugentaria investidores desse setor; os preços dos imóveis despencariam mas se
a demanda consequente é apenas de reais o problema em níveis econômicos é mitigado.
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Quando o investidor é estrangeiro ele demandará dólares no mercado nacional para sair
com seu capital do Brasil. A demanda acentuada de dólares faz o preço da moeda subir
rapidamente e conhecemos os efeitos daí decorrentes. É evidente que o problema piora se
há concentração de investidores: a decisão de saída de poucos investidores do país pode
ser o suficiente para criar um movimento disruptivo em todo o mercado.

Outro ponto que, a nosso ver, deveria gerar discussão mais acentuada na doutrina,
e que não encontramos em nossas pesquisas, diz respeito à necessidade de registro no
sistema RDE-Portfolio. É certo que o legislador infralegal, neste caso o CMN, resolveu
que (8): "Art. 3o Os investimentos realizados nos termos desta Resolução sujeitam-se a
registro no Banco Central do Brasil, na forma dos Regulamentos Anexos I e II.".

Ora, percebe-se que para controlar adequadamente a entrada e saída de capitais
estrangeiros no Brasil, o legislador infralegal dividiu os investimentos em dois macro-
grupos: os investimentos em mercado financeiro e de capitais, caracterizados pela facilidade
de saída (desfazimento) do investimento e aqueles ligados mais diretamente à atividade
produtiva, com menor facilidade de saída do investimento, portanto com maior segurança
de permanência.

Todavia, na Lei no 4132/64 está longe de clara a obrigatoriedade do registro deste
tipo de capital. Já mostramos, com o capital imobiliário, ser muito clara a existência
de capitais estrangeiros que não demandam registro, de sorte que a hipótese de ter que
abarcar todos os tipos de capital estrangeiro está descartada. Assim questionamos: qual
dos itens obriga o registro, por exemplo, do investimento que um estrangeiro poderia
fazer comprando uma opção de dólar? Evidentemente não se trata das alíneas b,c e d do
art. 3o da referida lei. Em nossa opinião, tampouco se trata da alínea a. Primeiramente
porque não se trata de investimento direto já que não se aplica diretamente na atividade
produtiva. Tampouco se trata de empréstimo, por que o que faz uma opção é, a troco de
uma determinada quantia, negociar uma certa quantidade de risco, nesse caso, de alteração
da cotação do dólar em reais. Pode ser o caso, por exemplo, de um importador de carne
brasileira na Rússia, que pagando em reais no Brasil pela carne, mas tendo sua receita nos
diversos mercados mundiais atrelada a dólar, queira proteger-se da oscilação da cotação
dólar-real, repassando esse risco a troco de um preço pago. O que tem isso a ver com
investimento direto ou empréstimo? Em nossa opinião, nada.

Ainda assim, o legislador infralegal determinou, e o mercado vem seguindo estas
determinações aparentemente sem questionar, que se registrasse o capital investido no
mercado financeiro e de capitais. A Resolução no 4373/14 exclui esta necessidade para
aplicações em poupança e depósitos a prazo.
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2.2 Sobre a Conta Depósito

Nas transações internacionais frequentemente os países negociando não adotam a
mesma moeda. Assim, a moeda a ser adotada na negociação também é um fator essencial
no negócio. É claro que quem compra está interessado na mercadoria ou serviço e, em
princípio, é o que receberá. Mas quem vende quer receber poder de compra. Se o vendedor
recebe como pagamento uma certa quantidade de uma moeda que não lhe é útil para
comprar bens ou serviços ou investir como queira, de nada lhe serve a venda. Ao contrário,
só lhe traz a desvantagem da obrigação.

Desta forma, algumas nações do mundo foram se caracterizando como as mais
ativas em negócios globais pois tanto importavam como exportavam muito, não só em
quantidade mas como em diversidade, tanto de produtos e serviços quanto de países com
quem faziam negócio. Desse modo se, por exemplo, muitas nações fazem reiterados negócios
com a nação A, seja para quem quer que a nação B venda, não lhe surgem problemas ao
receber em moedas da nação A. Muito em breve ela precisará comprar algo da nação A,
ou de alguma outra nação que compre de A.

Assim, pela grande atividade de seus países, algumas moedas se destacaram no
mundo e passaram a ser consideradas moedas globais ou de uso irrestrito (freely usable
– são as moedas de países membro do FMI que o fundo determine que são, de fato,
largamente usadas para realizar pagamentos em transações internacionais e que sejam
largamente negociadas nos principais mercados de câmbio). Hoje, com a recente entrada do
renminbi, moeda chinesa, são consideradas moedas globais (moeda – código de negociação
internacional): o dólar americano – USD, o euro europeu – EUR, a libra inglesa – STR, o
yen japonês – YEN e o renminbi chinês – RMB. Todas elas compõem a cesta de moedas
que indexa o preço dos saques internacionais do FMI. Estes são potenciais direitos de
saque, de moedas de uso irrestrito, contra países integrantes do FMI que tenham uma
forte posição internacional. São usados, por exemplo, pela ONU (Organização das Nações
Unidas) para atribuir valor/preço ao que lhe compete (e.g. indenizações), bem como para
composição das reservas internacionais de países, entre outros (FMI, 2015).

O Real, moeda brasileira relativamente recente (cerca de 23 anos), não é uma
moeda global. Deste modo, é muito difícil que aqueles que exportam para o Brasil aceitem
nossa moeda como pagamento. Possivelmente, sequer o banco internacional através do qual
o exportador receberá seu pagamento estará apto a custodiar esse valor eletronicamente,
visto que não teria onde aplicá-lo. Ainda assim, muitos negociadores tanto exportam para
o Brasil como importam do Brasil. E, se o banco internacional anteriormente citado, tivesse
uma conta em reais no Brasil, ele, ao menos em princípio, poderia oferecer ao cliente
uma conta em reais (pois teria como aplicar seus depósitos) cobrando por isso, bem como
oferecer a venda de reais a algum cliente estrangeiro que os queira comprar para pagar
diretamente a um exportador brasileiro em reais (o que pode ser mais barato e menos



36 Capítulo 2. CONCEITOS E OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS

burocrático).

Pensando nisso, o CMN instituiu um tipo de conta depósito especial, que receberia
estes reais que pertencem a um não residente no Brasil. A transferência de reais a partir
destas e para estas contas, como envolve a titularidade de pelo menos um não residente, é
chamada Transferência Internacional de Reais (TIR).

A possibilidade do não residente possuir conta em moeda nacional foi criada pelo
Decreto no 55.762, de 1965 (art. 57) e normatizada pela Carta-Circular no 5, de 27.02.1969,
do Banco Central do Brasil, razão pela qual a conta passou a ser conhecida como CC5 (13).
Esta regulamentação foi revogada pela Circular no 2.677, de 10.04.1996, que disciplinou a
abertura, movimentação e cadastro das contas no Sistema de Informações do Banco Central
– Sisbacen, sendo este normativo revogado pela a Circular no 3.280 de 2005 que instituiu o
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) e estabeleceu
as condições para a operacionalização das contas de não residentes. Posteriormente, em
16.12.2013 o RMCCI foi substituído pela Circular no 3.691, que regulamenta a Resolução
no 3568 do CMN.

Neste contexto reza a Resolução 3568 do CMN (14):

Art. 23. Consideram-se transferências internacionais em reais os créditos
ou os débitos realizados em conta de depósito em moeda nacional titulada
por pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior,
mantida no País em banco autorizado a operar no mercado de câmbio.

Art. 25. É obrigatório o cadastramento, no Sisbacen, de contas de depósito
em moeda nacional, no País, tituladas por pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior.

O Sisbacen é o Sistema de Informações do Banco Central. É um conjunto de
recursos de tecnologia da informação, interligados em rede, utilizado pelo BC na condução
de seus processos de trabalho(15).

Além disso, preconiza a mesma resolução que (14):

Art. 26. A movimentação ocorrida em conta de depósito de pessoas físicas
ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, de valor
igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser registrada no
Sisbacen, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

Esse detalhe é muito importante para os bancos. Toda movimentação de reais
pertencentes a não residente se dá através dessas contas. Mas, se a movimentação é superior,
nesta data, a R$ 10.000,00 ela precisa de um registro especial, conforme elucidado na
Circular no 3.691 do BACEN a partir do art. 168, que demanda comprovantes documentais
que respaldem a transferência, a comprovação da quitação de tributos a ser checada pelo
banco, entre outros (o chamado dossiê da operação). São de criticar-se as obrigações
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trazidas no art. 170 para os bancos no tocante à prevenção da lavagem de dinheiro e
combate ao terrorismo. O objetivo é louvável, mas o referido artigo cria obrigações para os
bancos que, não se limita a melhores esforços. A título de exemplo, deve o banco certificar-
se de que não se trata de instituição (aquela com quem ele está efetivando a transferência
internacional) que não seja afiliada a nenhum grupo de serviços financeiros que seja
objeto de efetiva supervisão. Ora, não há um depositário central de todas as informações
societárias de todos os operadores de câmbio no mundo, tampouco um centralizador de
toda e qualquer supervisão a quem se possa recorrer para tal verificar. Deste modo, esta,
entre outras obrigações, conforme enxergamos, são impossíveis de serem cumpridas senão
em regime de melhores esforços. É claro que o banco que tiver se mostrado displicente
naquilo que ele podia ter feito neste sentido, deve ser punido; por outro lado, se não houve
displicência, se os esforços forem comprovados, ainda que surja situação adversa, não deve
ser a IF alvo de punição.

O art. 180 da referida circular traz interessante previsão. A origem dos recursos
que vai para estas contas não pode ser qualquer. Em resumo, deve permitir uma perfeita
identificação de quem deposita o recurso, sendo, por essa razão, permitidos apenas como
origem um cheque cruzado, ou TED, ou transferência vinda de conta do mesmo banco
da conta depósito, mantida pelo pagador. Não se pode por exemplo, fazer um depósito
em reais “na boca do caixa” (exceção para contas tituladas por embaixada, repartição
consular ou representação de organismo internacional acreditado pelo Governo brasileiro,
que aceitam qualquer tipo de movimentação). Tais restrições se alinham com a prevenção
à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo.

É importante lembrar também que estrangeiros transitoriamente no país e brasileiros
residentes ou domiciliados no exterior podem ter conta depósito em moeda estrangeira no
Brasil. Assim, se o objetivo deste estrangeiro ou brasileiro é simplesmente efetuar algum
tipo de pagamento ou transferência, ele pode manter essa conta da qual concomitantemente
sacará e fará um câmbio na ocasião do pagamento ou transferência. (Circular no 3.691
(16), art. 187 e art. 199).

Por fim, no tocante a esta conta, convém lembrar que antes de serem aplicados
diretamente nos mercados financeiros e de capitais, os recursos precisam estar em reais,
pois é a moeda de liquidação das operações aqui. Assim, haveria três possíveis caminhos:
sendo capital de não residentes no exterior, poderiam entrar com trânsito por essa conta
antes da aplicação; poderia também a instituição financeira responsável pela liquidação
do câmbio de investimento entregar os reais diretamente àquele a quem é devido pela
aplicação (seja o vendedor das ações, dos títulos etc.); e, por fim, os recursos poderiam ser
ganhos já ocorridos pelo não residente no Brasil, que a ele seriam disponibilizados, já que
em reais, em conta desta espécie, para posterior reaplicação.

Nestes três casos seriam necessárias operações de câmbio. Os dois primeiros são
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bastante evidentes. No terceiro caso, em que recursos do não residente estão disponíveis
para ele em sua conta em reais, o legislador criou uma operação fictícia, em que não há
efetiva troca de moedas, mas que, sendo operação cambial, obriga que se siga toda a parte
burocrática envolvida como registro e, se for o caso, pagamento de tributos. Essa operação
é chamada de câmbio simultâneo ou operação simultânea de câmbio e tudo se passa como
se o detentor dos reais no Brasil os vendesse em troca de receber moeda estrangeira e
imediatamente a vendesse em troca de receber os mesmos reais que possuía.

É cediço que, de acordo com o Decreto no 6306/2007 (17), operações de câmbio
são fatos geradores de imposto sobre operações financeiras (IOF). Neste ponto cumpre
fazermos uma pequena observação sobre os três caminhos anteriormente citados. Para
estimular a entrada de capital estrangeiro no país, em diversas situações a alíquota do
referido imposto é zero, em especial a alíquota para investimento no mercado financeiro e
de capitais (17):

Art. 15-B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos
por cento, observadas as seguintes exceções: [...] XVI - nas liquidações de
operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso
de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para
aplicação nos mercados financeiro e de capitais: zero;

Note que foram zeradas as alíquotas dos dois últimos modos possíveis anteriormente
citados de efetivar a chegada dos recursos do não residente ao investimento. Todavia,
se o investidor opta pelo primeiro modo, em que seus recursos transitam por sua conta,
pode haver alguma dificuldade para que o banco eventualmente explique por que, se os
recursos se destinavam a investimento, não foram diretamente entregues na liquidação
deste, e passaram pela conta do não residente. Observe-se que se o recurso entra como
disponibilidade e depois, no futuro, o não residente decide aplica-lo no mercado financeiro e
de capitais, duas são as operações câmbio: a de entrada com fins de disponibilidade, e com
alíquota 0,38% de IOF, e o câmbio simultâneo para liquidação do investimento em si, com
alíquota 0% de IOF. Como o legislador não indica lapso temporal que pode descaracterizar
a intenção de disponibilidade, é mais prudente não adotar o primeiro caminho ainda que os
recursos fiquem na conta do não residente por um segundo apenas, sob pena de enfrentar
algum processo, ainda que administrativo, por não recolhimento de imposto.

2.3 Sobre os Representantes Necessários

Para o investidor não residente que vai aplicar no mercado financeiro e de capitais
brasileiros são necessárias duas representações, pelo menos, que devem estar, inclusive,
concentradas no mesmo representante: uma representação para fins de cumprimento de
obrigações com as autoridades de controle do mercado financeiro, que chamaremos de
representação legal-financeira, e uma representação tributária (chamada representação
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legal na legislação tributária), para lidar com as respectivas obrigações. Os representantes
devem, em princípio, ser instituições financeiras ou outra instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. Como veremos, o não residente pode investir através de
mais de uma IF.

Outros investimentos podem demandar outras representações como, por exemplo,
investimentos no mercado imobiliário, em que alguém, no Brasil, precisará ter os poderes
necessários para agir em nome do investidor.

2.3.1 A representação legal-financeira

A representação chamada legal-financeira está prevista na Resolução no 4373 do
CMN como se lê (8):

Art. 2o Previamente ao início de suas operações, o investidor não residente
deve:
I - constituir um ou mais representantes no País;
[...]
§ 1o O representante de que trata o inciso I deve ser instituição financeira
ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e
não se confunde, necessariamente, com aquele exigido pela legislação
tributária.

Este representante assume uma série de responsabilidades, pelo que provavelmente
cobrará ao interessado na representação, o que, eventualmente, inviabilizará o investimento
do pequeno investidor.

São obrigações do representante legal-financeiro:

a) efetuar e manter atualizados os registros no BACEN (cliente e operações) e na
CVM (cliente), nos termos do art.3o, I do Anexo I da Res. 4373(8);

b) prestar ao BACEN e à CVM as informações solicitadas e manter, pelo prazo de
5 (cinco) anos, o controle individualizado, por representado, dos ingressos e das remessas
realizadas ao amparo do Anexo I da Res. no 4373 (8) e os comprovantes do cumprimento
das obrigações contratuais e de movimentação de recursos, nos termos do art.3o, II do
Anexo I da Res. no 4373 (8);

c) comunicar imediatamente ao BACEN e à CVM, observadas as respectivas
competências, a extinção do contrato de representação, bem como a ocorrência de qualquer
irregularidade de que tome conhecimento, nos termos do art.3o, III do Anexo I da Res. no

4373 (8);

d) receber, em nome do investidor não residente, citações, intimações e notificações
relativas a procedimentos judiciais ou administrativos instaurados com base na legislação
dos mercados financeiro e de capitais, relacionados a operações objeto do contrato de
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representação firmado com o investidor não residente, nos termos do art.3o, IV do Anexo I
da Res. no 4373 (8);

e) quando solicitadas, disponibilizar ao BACEN e à CVM, de forma individualizada
por comitente final, os registros referentes às aplicações de que trata o Anexo I da Res. no

4373, nos termos do art.6o do Anexo I da Res. no 4373(8), e transmitir ao Banco Central
do Brasil estas informações pelo aplicativo SDA até o quinto dia útil do mês subsequente,
nos termos do art.108-J da Circular no 3689 (18);

f) manter à disposição do BACEN a documentação comprobatória de todas as
informações declaradas no RDE, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de
cada atualização, nos termos do art.6o da Res. no 4373 (8);

g) registrar no módulo Portfolio do RDE as aplicações, resgates, rendimentos,
ganhos de capital, transferências e outras movimentações decorrentes destes investimentos,
nos termos do art.108-B da Circular no 3689 do BACEN (18);

h) fornecer ao BACEN, quando requisitado, documentação que discrimine, por
participante, as transações realizadas, os ativos componentes da carteira, as movimentações
de custódia ou qualquer outra informação adicional solicitada, nos termos do art.108-K
da Circular no 3689 do BACEN (18) (note-se que esta obrigação é também do próprio
investidor, custodiantes, câmaras de compensação e demais citados no art.4o do Anexo I
da Res. no 4373);

i) Informar, no dia de sua ocorrência, a transferência de investimento estrangeiro
para o mecanismo de DR, nos termos do art.108-M da Circular no 3689 do BACEN (18);

j) Informar, no dia de sua ocorrência, a transferência de investimento efetuada
entre investidores não residentes nos termos da regulamentação da CVM, nos termos do
art.108-M da Circular no 3689 do BACEN (18);

k) Pagar a taxa de inspeção trimestral da CVM,nos termos da Lei no 7940 de 1989
(19);

l) Garantir a assinatura do cliente no formulário da CVM;

Além destas, há ainda obrigações com a CVM conforme arts. 12 e 14 da Instrução
CVM no 560, bem como obrigações com a RFB, em especial ligadas a retenção de imposto
na fonte e outras específicas tocantes ao investimento em Depositary Receipts, que, pela
especificidade, estão além do escopo deste trabalho.

2.3.2 A representação tributária

O fundamento da representação tributária vem do próprio Código Tributário
Nacional em seu art. 128.
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A obrigatoriedade da representação tributária vem do Decreto 3000, RIR, como se
segue (6):

Art. 780. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valo-
res mobiliários somente poderá ser realizado no País por intermédio de
representante legal, previamente designado dentre as instituições autori-
zadas pelo Poder Executivo a prestar tal serviço e que será responsável,
nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966), pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das
operações que realizar por conta e ordem do representado (Lei
no 8.981, de 1995, art. 79).
Parágrafo único. O representante legal não será responsável pela retenção
e recolhimento do imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras
quando, nos termos da legislação pertinente, tal responsabilidade for
atribuída a terceiro (Lei no 8.981, de 1995, art. 79, § 1o). (grifo nosso)

Neste ponto é importante notar que na maioria das vezes, a mesma IF que será a
representante legal-financeira, também será a única representante fiscal (ou tributária).
Isso é verdade se as operações se destinarem, por exemplo, a investimentos no mercado
financeiro, como dissemos. Pode ocorrer o caso de o investidor inclusive operar através
de duas ou mais IFs, caso em que todas têm de ser também suas representantes legal-
financeiras e tributárias. Neste caso, cada IF fica responsável pelas operações que ela fizer,
tanto do ponto de vista tributário quanto das demais obrigações com o BACEN e CVM.

Todavia, é possível, por exemplo, que haja obrigações tributárias advindas de
investimentos imobiliários, como compra e venda, ou de frutos (aluguéis). Nesse caso há
necessidade de um representante tributário, mas este não necessariamente precisa ser IF
ou sequer PJ.

As obrigações são diversas como retenção e pagamento de impostos bem como
cumprimento de obrigações acessórias como entrega de declarações etc, e, além disso
assumem responsabilidade tributária, tudo isto acarretando um custo. Desta forma, estes
também precisam ser considerados na decisão de investimento.

2.4 Sobre as obrigações com a CVM e as contas de custódia

A CVM, regulamentando a legislação sobre o investimento estrangeiro em portfólio,
também estabelece uma série de obrigações. Enuncia o art. 2o da Resolução no 4373 do
CMN (8):

Art. 2o Previamente ao início de suas operações, o investidor não residente
deve:
[...]
II - obter registro na Comissão de Valores Mobiliários; e
III - constituir um ou mais custodiantes autorizados pela Comissão de
Valores Mobiliários.
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O registro de que trata o inciso II está regulamentado pela instrução CVM 560/15 alterada
pela instrução CVM 574/15.

Inicialmente, conforme o art. 1o, cumpre lembrar que quem solicita à CVM o
registro do investidor não residente é o seu representante (legal-financeiro).

Quando for solicitar o registro, há três opções no que tange às contas de custódia.
Uma conta de custódia nada mais é do que uma conta junto a um agente de custódia. Nessa
conta ficam custodiados, i.e., depositados sob a guarda/vigilância do agente de custódia,
os ativos financeiros que o investidor vier a adquirir. No passado, quando eram negociados
frequentemente ativos financeiros que tinham uma existência física, em papel, nada mais
era que uma pasta de arquivo ou similar em que ficavam os ativos sob responsabilidade do
agente de custódia. Hoje, dado que a maioria das negociações são eletrônicas, significa
um registro eletrônico, arquivado e controlado por meio de algum software, que atesta um
direito e/ou obrigação contra algum emissor ou alguma contraparte. Se há intermediação
de bolsa, esta também mantém o registro da negociação.

Assim, como previamente exposto, três são as possibilidades de registro do não
residente no tocante à conta de custódia, junto a um agente de custódia: (i) titular de
conta própria, (ii) titular de conta coletiva e (iii) participante de conta coletiva. A primeira
se destina àquele investidor que só quer operar para si, e ele mesmo quer ter a liberdade de
operar (investir). A segunda é uma conta voltada para instituições financeiras, governos,
bancos centrais e similares do exterior que intermedeiam negociações para seus investidores
ou que investem em nome de diversas pessoas. A terceira é a conta daquele investidor
que irá aplicar através de um intermediário, em geral, instituição financeira. Todas as
possibilidades estão listadas na instrução CVM 560.

O art. 19 da mesma instrução traz importante rol, dos valores mobiliários que
podem ser negociados fora dos mercados organizados (bolsas em geral), já que a regra é
a proibição de negociação dos mesmos fora desses mercados. É importante lembrarmos
que há um rol de valores mobiliários dado, atualmente, pela Lei no 6385/76 em seu art. 2o

que foi alterado pela Lei no 10303/2001. Entretanto, apesar de assim ser explanado por
órgão governamental (20) essa lista não exaure o rol de valores mobiliários. A própria lei
é bastante clara dizendo que aqueles listados são os valores mobiliários que àquela lei se
sujeitam.

Por fim, importa lembrar que há uma lista de agentes de custódia autorizados pela
CVM no site da BM&F Bovespa.

2.5 Outras Obrigações com a Receita Federal

A Receita Federal Brasileira, para fins de arrecadação tributária, impõe algumas
obrigações a serem cumpridas pelo investidor não residente e pelo brasileiro que quer
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tornar-se não residente para fins fiscais. Vamos, brevemente, abordá-las neste tópico.

2.5.1 A necessidade do CPF

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal do Brasil é um banco de
dados que associa as pessoas sujeitas ao cadastro (basicamente, aquelas sujeitas a qualquer
tipo de obrigação tributária, mas há outros casos) com seus dados pessoais, a um número
de inscrição. Esse número, conhecido vulgarmente como o CPF da pessoa, identifica a
pessoa física na Receita Federal para todos os fins que ela precise, que, em última análise,
são arrecadatórios.

A Instrução Normativa no 1548 traz as hipóteses de obrigação da inscrição no CPF
e destacamos a seguinte (21):

Art. 3o Estão obrigadas a inscrever-se no CPF as pessoas físicas:

[...]

II - residentes no Brasil ou no exterior que:

a) praticarem operações imobiliárias de quaisquer espécies no Brasil;

b) possuírem, no Brasil, contas bancárias, de poupança ou de investimen-
tos;

c) operarem no mercado financeiro ou de capitais no Brasil, inclusive em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados; ou

d) possuírem, no Brasil, bens e direitos sujeitos a registro público ou
cadastro específico, incluídos imóveis, veículos, embarcações, aeronaves,
instrumentos financeiros e participações societárias ou no mercado de
capitais;

Daí fica evidente que o não residente que vai investir no Brasil precisa de um CPF.
Importante lembrar que aquele brasileiro que vai dar saída fiscal e tornar-se não residente,
que já possua CPF, não precisa obter novo CPF (nem pode ter dois ao mesmo tempo): o
antigo permanece com ele, ainda que dê saída fiscal, salvo por seu cancelamento voluntário,
até o seu falecimento.

2.5.2 Procedimentos necessários para saída fiscal

Para saída fiscal, aquele brasileiro que quer tornar-se, ao menos do ponto vista
fiscal, não residente, terá que cumprir uma série de obrigações.

A primeira e mais básica destas é a de passar, após a transição, a enquadrar-se no
conceito de não residente que descrevemos inicialmente, portanto deve atentar ao prazo
que pode permanecer no Brasil sem comprometer sua caracterização como tal.

Do mesmo modo que o não residente estrangeiro que vai entrar com investimentos
em portfolio no Brasil pela primeira vez, o brasileiro que se tornará investidor não residente
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precisará indicar um representante legal-financeiro, tributário e um custodiante (lembrando
que, possivelmente, todos estarão concentrados na mesma IF).

A saída fiscal pode se dar de três maneiras. Na primeira a pessoa já sabe, antes
de sair, que o vai fazer, portanto a saída é pré-programada. Na segunda, a pessoa sai
pensando não permanecer no exterior de modo definitivo e acaba o fazendo. E na terceira
a pessoa sabe que sua saída é temporária, i.e., ela irá voltar, mas o tempo de permanência
no exterior excederá 12 meses, pelo que tem uma saída “forçada” ao final de 12 meses fora.

O assunto é tratado pela IN-208 em seus arts. 9,10,11 e 11-A. Cumpre destacar duas
obrigações distintas: a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. A
primeira, comunicação, é uma forma de informar à receita federal da saída da pessoa física,
de modo que a receita, agora ciente, cobre o que deve ser cobrado, na forma que deve
ser cobrado. A segunda, declaração, é uma forma de ajustar o imposto de renda devido
enquanto residente (como outro residente qualquer), até o período em que passa a haver a
condição de não residente seja por escolha (saída pré-programada), seja por imposição
normativa (sendo, a mais comum, o decurso de prazo de 12 meses).

Diz o art. 11-A (7):

Art. 11-A. A pessoa física residente no Brasil que se retire do território
nacional deve apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País:

I - a partir da data da saída e até o último dia do mês de fevereiro do
ano-calendário subsequente, se esta ocorreu em caráter permanente; ou

II - a partir da data da caracterização da condição de não residente e
até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, se a
saída ocorreu em caráter temporário.

Assim, por exemplo, se estamos em 09/10/2017 e a pessoa sabe que em 14/11/2017
ela se mudará definitivamente para a Europa, ela tem de 14/11/2017 até 28/02/2018 para
apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País. Se, por outro lado ela não sabia
que sua mudança seria definitiva, portanto pensava ser temporária, digamos por 3 anos,
ela saindo em 14/11/2017, caracteriza sua não-residência, se não voltar por algum tempo
antes, em 14/11/2018, portanto tem até 28/02/2019 para entregar a comunicação.

Quanto à Declaração de Saída Definitiva do País, deve apresentá-la até o último dia
útil do mês de abril do ano-calendário subsequente ao da saída definitiva (caracterização).
Esta diz respeito ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil
no ano-calendário da saída (ou da caracterização da condição de não residente, se for o
caso). É, guardadas as diferenças, similar à Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda, referente ao período em que ainda era considerada residente.

Além disto, deve recolher em quota única, até a data prevista para a entrega destas
declarações, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não quitados,
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cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data, se prazo menor não
estiver estipulado na legislação tributária.

Há algumas outras especificidades nestes artigos das quais não trataremos. Entre-
tanto, o raciocínio guia é o de que enquanto não houver sido consolidada a condição de não
residente, tributa-se como residente e após, como não residente. Se, nem a comunicação de
saída nem a declaração de saída forem entregues tempestivamente, durante os 12 primeiros
meses de sua saída, o agora não residente será tributado como se residente fosse, portanto
se sujeitando a eventual bitributação (Brasil e país de atual residência).

Ainda, tocante às obrigações, aquele que sai definitivamente, quer de modo pré-
programado, quer por decisão posterior quando já estava no exterior, deve, nos termos do
inciso I do art. 9o da IN-208 apresentar as declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues.

Ressaltamos que a pessoa que está no exterior a serviço do Brasil mantém sua
condição de residente conforme exceção tratada na referida IN.

Finalmente, é preciso atentar para o fato que, se a pessoa sairá temporariamente do
Brasil por período superior a 1 ano, diferentes situações, como já dissemos, podem surgir.
Se a saída é comprovavelmente temporária, o brasileiro, para fins das resoluções do CMN,
não será considerado não residente uma vez que o domicílio requer o ânimo definitivo,
portanto não terá que ter representante legal-financeiro nem custodiante. Todavia, após
o primeiro ano, do ponto de vista fiscal, ele passa a ser considerado, não residente, pelo
que precisa constituir um representante tributário e cumprir com as demais obrigações já
citadas com a Receita Federal.

2.6 Resumo Procedimental para poder investir

Diante de todo o exposto, podemos resumir os passos para que um não residente
invista no país da seguinte forma:

a) Se ele é originalmente não residente, tanto do ponto de vista do CMN quanto
fiscal, deve escolher um representante legal-financeiro, um tributário e um custodiante
dentre os autorizados pelo BACEN / CVM;

b) Cumprir as obrigações de fornecimento de informação para estes representantes
(política Know Your Customer a ser cumprida por estes representantes);

c) Representante faz registro do investidor junto à CVM que fornece seu código
operacional e que solicita à Receita Federal cadastro no CPF de modo automatizado;

d) Caso queira operar na Bolsa, escolha de uma corretora se a IF representante
não prestar o serviço de intermediação e/ou não quiser este serviço prestado por ela.

Em se tratando de um brasileiro (comum, salvo exceções previstas) que está indo em
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definitivo para o exterior, na data de sua saída ele será não residente (desde que entregue
a comunicação de saída nos termos do art. 2o e 3o da IN-208) do ponto de vista fiscal e do
ponto de vista do CMN. Assim, precisa cumprir todas estas obrigações anteriores, salvo
pelo CPF que se mantém, e cumprir também as citadas obrigações com a receita, que são
basicamente entregar a comunicação de saída definitiva, declaração de saída e pagar, até o
último dia do mês de fevereiro do ano seguinte da saída, os impostos devidos. Observe-se
que aqui a transição ocorre quando ele efetivamente sai do país pelo que, para completa
regularidade, recomendamos que este investidor tome estas medidas previamente à sua
saída de modo que estejam plenamente funcionais, só esperando “virar a chave” quando
de sua saída. Relevante proceder uma leitura conjunta dos arts. 11-A, I, 2o e 3o da IN-208
(7):

Art. 11-A. A pessoa física residente no Brasil que se retire do território
nacional deve apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País:

I - a partir da data da saída e até o último dia do mês de fevereiro do
ano-calendário subsequente, se esta ocorreu em caráter permanente;

Art. 2o Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:

V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em
caráter permanente do território nacional sem apresentar a
Comunicação de Saída Definitiva do País, de que trata o art. 11-A,
durante os primeiros 12 (doze) meses consecutivos de ausência.

Art. 3o Considera-se não residente no Brasil, a pessoa física:

[...]

II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data
da saída, ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o; (grifo nosso)

A interpretação não é imediata. Mas a leitura conjunta permite perceber que a
pessoa física tem a liberdade de entregar a comunicação, sem violar a lei, em qualquer
data durante os 12 primeiros meses após a saída. Todavia, se não a entrega e se retira
em caráter permanente, é considerada residente. O inciso V ainda diz por quanto tempo
ela será considerada residente, caso não entregue a comunicação antes de sair: 12 meses
(também é o prazo que será considerada residente se sair em caráter temporário).

Deste modo, é vital, para que os benefícios tributários começem a ser gozados
imediatamente após a saída, que se entregue na data de saída (data inicial em que ela
pode ser entregue) a comunicação de saída.

O inciso V do art. 3o, que diz que a partir do primeiro dia após 12 meses aquele
que saiu temporariamente passa a ser considerado não residente, dirime possível dúvida
acerca de se o prazo de 12 meses referido no inciso V do art. 2o se referiria somente a
“sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, de que trata o art. 11-A,”
(quando poder-se-ia entender que apresentando, por exemplo, no décimo primeiro mês a
comunicação, ele não seria jamais considerado residente após a saída) ou se se referiria
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tanto a “que se ausente do Brasil em caráter temporário” quanto a “se retire em caráter
permanente do território nacional sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do
País, de que trata o art. 11-A” (7). Fica claro que o prazo no inciso V do art. 2o se refere
também ao que saiu temporariamente, portanto não é prazo para apresentar a referida
comunicação sem prejuízo tributário (eventual bitributação).

Há ainda aqueles que advoguem pela interpretação de que, desde que feita em até
12 meses, quando apresentada a Comunicação de Saída, cessa a caracterização tributária
de residente e começa a de não residente. Parece-nos que essa interpretação, apesar de
bastante razoável do ponto de vista econômico, é, na verdade, criação, visto que isto não
está positivado.

Em se tratando de brasileiro saindo temporariamente por prazo inferior a 1 ano,
nada precisa ser feito.

Tratando-se de um brasileiro (comum, salvo exceções previstas) que vai permanecer
no exterior, temporariamente, por prazo superior a 1 ano (e.g., vai fazer doutorado)
incialmente nada precisa ser feito. Até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte
ao que completa 1 ano fora, deve entregar a comunicação, declaração de saída e pagar os
impostos devidos. Deve também indicar um representante tributário que será responsável,
deste 1 ano em diante, até o fim da temporariedade, pelas obrigações fiscais do mesmo
perante a receita federal. Ressalte-se que deste 1 ano em diante, ele poderá gozar dos
benefícios tributários existentes.

Por fim, cumpre ressaltar que o residente que passa à condição de não residente
deve avisar suas fontes pagadoras para que estas façam corretamente o recolhimento na
fonte dos tributos devidos (IN-208 (7), art. 3o §2o).
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3 AS VANTAGENS TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS AO NÃO RESIDENTE

Se comparada à tributação sofrida pelo residente no Brasil, a tributação do não
residente, ao menos no que diz respeito ao investimento em portfolio é, de modo geral,
muito menor. É evidente que apesar das vantagens aqui recebidas (que só estão presentes
caso a residência fiscal não seja em país considerado paraíso fiscal) são amortizadas e
podem até mesmo ser anuladas pela tributação que o aqui não residente sofre no país
de sua atual residência. Trata-se, portanto, de uma escolha que precisa ser analisada
com cuidado levando em consideração não só o ordenamento tributário brasileiro, mas
também o do país de escolha. Ainda, é preciso atentar para o fato de que a tributação
pode, eventualmente, ser inclusive majorada em caso de saída fiscal do Brasil para país
com o qual não haja acordos que evitem bitributação e que a lei interna já não o faça.

As razões econômicas que justificam a tributação reduzida sofrida pelo não residente
aqui estão ligadas à nossa dependência do capital estrangeiro para sustentar nossa economia.
A título de ilustração, a figura abaixo mostra, desde 2011, em todas as distribuições públicas,
qual foi o percentual anual de participação dos investidores estrangeiros, usando a média
ponderada de todas as distribuições anuais:

Figura 1 – Participação % do investidor estrangeiro nas distribuições públicas na BM&F
Bovespa

Fonte: Site BM&F Bovespa

Ora, sendo tão dependentes do capital estrangeiro para mover a economia do país,
é esperado que se incentive sua entrada e, assim, a redução de tributos é natural enquanto
houver essa dependência.

Passaremos então a abordar, dentro da legislação tributária, a positivação dessas
vantagens no tocante aos principais veículos de investimento em portfólio, i.e., nos mer-
cados de renda fixa e de renda variável. Como já dissemos, há uma miríade de outros
possíveis investimentos, cada qual com sua peculiaridade tributária, que fogem ao escopo
deste trabalho. Assumiremos então as premissas de que o investidor não é residente em
paraíso fiscal (conforme art. 43 da IN-208) e que cumpriu todas as obrigações necessárias
anteriormente indicadas para investir no Brasil.
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Uma importante distinção diz respeito ao âmbito de negociação que pode ser em
mercado organizado ou não. Os mercados organizados são as chamadas bolsas. Apesar de
haver mais de uma no Brasil, a que aqui tem maior expressividade é a BM&F Bovespa.
Os ativos negociados fora de mercado organizado diz-se serem negociados em balcão.

Outro conceito importante que vai nortear a tributação é o de ganho de capital.
Para haver ganho de capital é preciso que o investidor adquira um determinado objeto de
investimento (ação, título, etc.), i.e., nele aplique, posteriormente recebendo mais do que
aplicou, seja por venda por um preço maior ou por resgate da aplicação com seus frutos.

O tributo em que nos focaremos neste trabalho é o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, IRPF. Ressaltamos que outros tributos podem incidir, entre os quais destacamos o
IOF.

Desta forma, a legislação tributária fundamental para nossa análise, além, é claro
do CTN, é, o RIR. O art. 682 do mesmo determina a sujeição do não residente a imposto
retido na fonte.

O art. 684 traz uma redação peculiar. Diz (6):

Art. 684. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às
mesmas normas de tributação previstas para os residentes ou domi-
ciliados no País, em relação aos:

I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;

II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de
renda variável e em clubes de investimento. (grifo nosso)

Uma primeira leitura deste artigo indica que o não residente será tributado do
mesmo modo que o residente. Todavia, leitura mais detida suscitará uma série de dúvidas.
O que quis asseverar o legislador com “as mesmas normas”? Pretendeu afirmar que tudo
se aplica igualmente, i.e., hipótese de incidência, fato gerador, alíquotas, etc.? Ou devemos
entender que não haverá diploma distinto para ambos, i.e., igualdade de fontes, ainda que
haja diferenciação na norma em si (alíquotas etc.)?

O art. 701 do mesmo decreto argumenta pela segunda opção trazendo na própria
lei tratamento diferenciado (6): "Art. 701. Na tributação das operações financeiras de
residentes ou domiciliados no exterior, nos mercados de renda fixa e de renda variável,
será observado o disposto nos arts. 727 a 786.".

Estes artigos trazem então, a princípio, particularidades legais sobre a tributação
das operações financeira de não residentes nos mercados de renda fixa e renda variável.
Entretanto, é preciso notar que a tributação do não residente só será de fato tratada
a partir do art. 778, que é o artigo inaugural do subtítulo IV (Da Tributação Das
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Operações Financeiras Realizadas Por Residentes Ou Domiciliados No Exterior) do Título
II (TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS) do Livro III (TRIBUTAÇÃO
NA FONTE E SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS).

Ocorre que o art. 778 é, praticamente, uma reprodução do art. 684, exceto por
referir-se a “norma de tributação pelo imposto” ao invés de “normas de tributação”.

É preciso, todavia, levar em consideração que o RIR, apesar de ter esse nome,
não é o único normativo que traz determinações sobre o referido imposto. Há uma série
de leis que foram posteriormente publicadas, que alteram as disposições relativas ao IR,
muitas vezes modificando diretamente o RIR, i.e., o Decreto 3000, mas outras vezes apenas
revogando tacitamente o lá disposto, como é o caso da Lei 11.312/06. Assim, por vezes, a
RFB edita instruções normativas que devem refletir e esclarecer o ordenamento tributário
até aquele momento. Em outros termos, uma instrução normativa não é uma lei e assim,
não pode avançar sobre o princípio da reserva legal. Mas pode e deve sistematizar o
ordenamento até o momento e dispor sobre aquilo que a Lei e a Constituição Federal
permitem.

Assim, no que diz respeito ao imposto sobre a renda, incidente sobre os rendimentos
e ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais, a RFB editou a IN-1022,
posteriormente substituída pela IN-1585, a qual regulamenta as aplicações em fundos
de investimentos e em títulos e valores mobiliários dos residentes, e, a partir do art. 85,
também a dos não residentes. Embasam legalmente estes dispositivos da IN as seguintes
Leis/MPs: RIR/99 (6), Lei no 9.959/00 (22), Lei no 11.312/06 (23), Lei no 12.431/11 (24),
Lei no 12.973/14 (25), Lei no 13.097/15 (26), MP no 2.189-49/01 (27), MP no 2.158-35/01
(28).

3.1 Sobre o mercado de Renda Fixa

Mercado de Renda Fixa é aquele em que a aplicação, esquecendo-se o risco de
crédito, tem um ganho pré-determinado para determinado prazo, ainda que a determinação
seja em função de alguma taxa pós-fixada.

Diz o caput do art. 729 do RIR, que se aplica aos residentes (6):

Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o
rendimento produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta. (grifo nosso)

O art.730 atribui o mesmo tratamento a uma série de operações que, com diferentes
instrumentos, emulam uma aplicação em renda fixa. O art. 731 detalha a base de cálculo
que é, resumidamente, o rendimento líquido de IOF. O art. 733, resumidamente, atribui
ao pagador dos rendimentos a obrigação de retenção na fonte do imposto devido.
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O art. 783, que traz regime especial, se aplica a pessoas físicas no que tange às
carteiras de valores mobiliários. Poder-se-ia argumentar que títulos de renda fixa não são
valores mobiliários pois estão expressamente excluídos do rol da Lei 6385/76. Todavia,
lembramos que a lei apenas os exclui da sujeição à mesma; em nenhum momento afirma que
eles não são valores mobiliários, o que seria absurdo. Afinal, se por meio dos instrumentos
de renda fixa o investidor entrega dinheiro a alguém, para obter lucro, de maneira que
aquele que recebe aplica o dinheiro como entende conveniente, este é um valor mobiliário.
Corrobora essa visão o entendimento de Mattos Filho que em excelente artigo sobre o
tema conclui que “[...]para efeito do mercado de capitais, valor mobiliário é o investimento
oferecido ao público, sobre o qual o investidor não tem controle direto, cuja aplicação é
feita em dinheiro, bens ou serviço, na expectativa de lucro, não sendo necessária a emissão
do título para a materialização da relação obrigacional.” (29).

O artigo 783 do RIR em comento determina que

“Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte os rendimentos auferidos[...]
pelas carteiras de valores mobiliários, inclusive vinculadas à emissão, no
exterior, de certificados representativos de ações, mantidas, exclusiva-
mente, por investidores estrangeiros.”. Diz ainda que “Para os efeitos deste
artigo, consideram-se [...] rendimentos: quaisquer valores que constituam
remuneração de capital aplicado, tais como juros, prêmios, comissões,
ágio e deságio, [...]” (6).

Por fim, traz o inciso II do §3o que estes serão tributados de acordo com a alíquota
de 15

Como visto, o RIR não guarda hoje as informações mais atualizadas quanto ao
regime de tributação dos rendimentos das aplicações nos mercados de renda fixa e renda
variável. A IN-1585 compila a legislação existente (inclusive posterior ao RIR) e traz outras
disposições pelo que, para evitar citar toda a miríade legal envolvida, nos restringiremos
a referir-nos aos dispositivos de acordo com a topologia da referida IN. Pesquisa nas já
citadas leis corrobora estes dispositivos.

Assim, o art. 85 da IN-1585, ressalvando as aplicações sujeitas a regime especial,
atribui ao não residente a mesma tributação do residente, conforme Arts. 684 e 778 do
RIR. É preciso então analisar com cuidado o que diz o regime especial desta IN.

Diz o art. 88 desta IN (30):

Art. 88. Esta Seção dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos
por investidor residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo,
que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo CMN não residentes ou domiciliados
em país com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei no

9.430, de 1996. (grifo nosso)
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O art. 88, compatível com a Lei 9959/00 art. 7o (e Lei 9430/96), ressalva também
investimentos de residentes ou domiciliados em países com tributação favorecida.

O art. 89 traz o regime geral aplicável ao não residente quanto a estas aplicações
(30):

Art. 89. Os rendimentos a que se refere o art. 88 sujeitam-se à incidência
do imposto sobre a renda às seguintes alíquotas:

[...]

II - 15% (quinze por cento) nos demais casos, inclusive em operações
financeiras de renda fixa, realizadas no mercado de balcão organizado
ou em bolsa, e em COE.(grifo nosso)

Desta forma a regra para aplicações de renda-fixa para o não residente é de 15%.
Já para o residente, conforme art. 46 da mesma IN, depende do prazo da aplicação. Se
inferior a 181 dias, 22,5%. De 181 dias até 360 dias, 20%. De 361 dias até 720 dias, 17,5%.
Se superior a 720 dias, aí sim, 15%. Assim, no regime geral da renda fixa, a diferença
já é gritante pois para aplicações até mesmo de 1 dia (i.e., capital que, na melhor das
hipóteses, será aplicado apenas para necessidades de giro) há enorme quantia de 7,5% de
redução de tributo. Ainda, se o título paga rendimentos periódicos, sobre o recebimento do
residente incidirá alíquota correspondente ao tempo decorrido entre pagamentos quanto
ao recebimento seguinte (i.e., alíquota máxima para, por exemplo, rendimentos pagos pela
NTN-B, título público).

Não bastasse essa vantagem, traz o art. 91 (30):

Art. 91. Os rendimentos definidos nos termos da alínea “a” do § 2o

do art. 81 da Lei no 8.981, de 1995, produzidos por títulos públicos
adquiridos a partir de 16 de fevereiro de 2006, quando pagos, creditados,
entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior,
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda à alíquota 0 (zero).

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:

I - exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo CMN;

II - às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não
residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) de
títulos públicos.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica:

I - a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo
comprador;

[...] (grifo nosso)

Portanto, se o investidor é não residente, desde que sua residência não seja em
paraíso, e aplicar conforme regulamentação do CMN (a que vimos descrevendo) em títulos
públicos (cujo risco é soberano), será livre de imposto de renda. Esse benefício é, sem
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sombra de dúvidas, enorme. Apenas para efeito ilustrativo, aplicando R$ 1 milhão em
Letras do Tesouro Nacional (LTNs) com vencimento em 01/01/2023 no dia 13/10/2017, a
expectativa de ganho nominal seria de aproximadamente R$ 612 mil ao fim do período.
Destes, o investidor residente deixaria de receber cerca de R$ 92 mil a serem pagos de
imposto de renda. Já o investidor não residente nada pagaria, recebendo de rendimento os
R$ 612 mil.

Importante ainda notar que este benefício se estende a emissões privadas (em
especial a debêntures - mais comum, e até mesmo ações para custear projetos - raro) desde
que pré-fixadas ou indexadas por índice de preço mais uma taxa pré (e.g., IPCA+6% a.a.)
ou taxa referencial (TR) mais uma taxa pré, sendo regularmente emitidos, não por IF, e
atendendo mais algumas exigências como prazo médio na emissão. É o que indica o art.
92 (30):

Art. 92. Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota do imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea “a” do § 2o

do art. 81 da Lei no 8.981, de 1995, quando pagos, creditados, entregues
ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto
em país com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei no 9.430,
de 1996, produzidos por:
I - títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de 1o de ja-
neiro de 2011, objeto de distribuição pública, de emissão de pessoas
jurídicas de direito privado não classificadas como instituições
financeiras; ou
[...]
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput, os títulos ou valores
mobiliários deverão ser remunerados por taxa de juros pré-
fixada, vinculada a índice de preço ou à Taxa Referencial (TR),
vedada a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada, e ainda,
cumulativamente, apresentar:
I - prazo médio ponderado superior a 4 (quatro) anos;
II - vedação à recompra do título ou valor mobiliário pelo emissor ou parte
a ele relacionada nos 2 (dois) primeiros anos após a sua emissão
e à liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento, salvo
na forma a ser regulamentada pelo CMN;
III - inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;
IV - prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com
intervalos de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias;
V - comprovação de que o título ou valor mobiliário esteja registrado em
sistema de registro devidamente autorizado pelo Bacen ou pela CVM,
nas suas respectivas áreas de competência; e
VI - procedimento simplificado que demonstre o compromisso de alo-
car os recursos captados no pagamento futuro ou no reembolso de
gastos, despesas ou dívidas relacionados aos projetos de investi-
mento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação.
(grifo nosso)

Interessante notar que o residente, ainda que dê crédito às empresas (i.e., atividades)
para algum projeto aqui desenvolvido via debênture, só se beneficia da alíquota 0 se o
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projeto for ligado a infraestrutura (art. 48) ou for emitida por sociedade de propósito
específico (SPE, conforme art. 55, V). Vale ressaltar ainda que, instrumentos de captação
bancária isentos de IR para o residente muito usados no Brasil como Letra de Crédito do
Agronegócio (LCA) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI) são também isentos para o não
residente (art. 88, parágrafo único).

3.2 Sobre o mercado de renda variável

O mercado de renda variável é aquele em que, no momento da aplicação, não
se consegue determinar a rentabilidade da mesma para um dado prazo. É um enorme
mercado do ponto de vista do volume de negociações. Há neste uma grande variedade de
instrumentos pelos quais o investidor pode fazer suas aplicações, entre os quais as ações,
swaps, contratos futuros, termos, opções, commodities, entre outros, assim como fundos
que aplicam nestes ativos e outros fundos que aplicam nesses fundos.

Diante de uma variedade tão grande de instrumentos seria impossível esgotar o
tema no escopo deste trabalho, pelo que abordaremos as principais diferenças tocantes a
alguns desses instrumentos, devendo o interessado aprofundar-se pela leitura integral da
legislação indicada.

Para que possamos perceber as vantagens que o não residente tem aplicando em
renda variável, vejamos o que diz a IN-1585 sobre o residente. A regra geral para o residente
consta do art. 56 (30):

Art. 56. Esta Seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda
sobre os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas, existentes no País.
§ 1o O disposto nesta Seção aplica-se, também, aos ganhos líquidos
auferidos:
I - por qualquer beneficiário:
a) na alienação de Brazilian Depositary Receipts (BDR), em bolsa;
b) na alienação de ouro, ativo financeiro;
c) em operação realizada em mercado de liquidação futura, fora de bolsa,
inclusive com opções flexíveis; e
d) em operações de day-trade realizadas em bolsa;
e) na alienação de cotas de fundo de investimento imobiliário, sem prejuízo
das disposições contidas no art. 37;
[...]
§ 5o O imposto de que trata este artigo será apurado por períodos mensais
e pago pelo contribuinte até o último dia útil do mês subsequente ao da
apuração. (grifo nosso)

Observe-se que conforme o caput, incide IR sobre o ganho líquido. O §3o esclarece
que podem ser deduzidos custos e despesas da negociação. Note-se também que esta seção
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só considera o que é negociado em bolsa. Por fim, vale esclarecer que BDR é um recibo
emitido no Brasil que representa uma ação negociada no exterior; opção flexível é uma
opção em que os parâmetros são ajustáveis conforme desejo dos negociantes, sendo ainda
assim registrada na bolsa; e day-trade é uma negociação de compra e venda ou venda e
compra ocorrida no mesmo dia.

Destacamos o parágrafo 5o para mostrar que, considerado em conjunto com o art.
61, nos mercados futuros, o fisco impõe uma desvantagem adicional ao contribuinte, já que
faz a apuração mensal sobre os ajustes. Seja o caso, por exemplo, de um investidor que
compre um contrato futuro com vencimento em 2 meses, digamos, apostando numa alta
da cotação do dólar. Digamos que ele aposte numa taxa final do dólar a R$ 3,50. Suponha
que quando comprou o contrato a cotação era R$ 3,00. Pode acontecer da cotação subir
enormemente no primeiro mês, digamos de R$ 3,00 e para R$ 3,40. Ora, será apurado
ajuste positivo expressivo para o investidor (ganho) e ao fim do mês ele terá de pagar
imposto. Em seguida, a cotação cai, digamos permanecendo em R$ 3,00 até o vencimento
do contrato no 3o mês. Ora, na operação como um todo, o investidor perdeu dinheiro. E,
ainda assim, teve que pagar imposto pela operação.

Quanto à alíquota, diz o art. 57 (30):

Art. 57. Os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos merca-
dos à vista, em operações liquidadas nos mercados de opções e a termo e
em ajustes diários apurados nos mercados futuros sujeitam-se ao imposto
sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento). (grifo nosso).

Cabe ressaltar que ganhos com ações são isentos se o total de alienações no mês
for inferior a R$ 20.000,00 (art. 59, I), e que, nas operações de day-trade a alíquota é de
20% (art. 65, §11, I).

Quanto ao não residente, as disposições começam no art. 85 (30):

Art. 85. Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, os residentes
ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação
pelo imposto sobre a renda, previstas para os residentes ou domiciliados
no País, em relação aos:

[...]

II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também:

I - aos ganhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro,
e em operações realizadas nos mercados de liquidação futura, fora de
bolsa;

II - aos rendimentos auferidos nas operações de swap;

III - aos rendimentos auferidos em COE.
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O art. 88, como já mostramos, determina ser aplicável o regime especial para
aqueles investimentos de não residentes desde que não provenientes de paraísos e desde
que feitos de acordo com as regras do CMN. Diz então o art. 89 (30):

Art. 89. Os rendimentos a que se refere o art. 88 sujeitam-se à incidência
do imposto sobre a renda às seguintes alíquotas:
I - 10% (dez por cento) no caso de aplicações nos fundos de investimento
em ações, em operações de swap, registradas ou não em bolsa, e nas
operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa;

Note que temos 10% de alíquota para Fundos de Investimento em Ações (FIAs)
mas não para os investimentos em ações. Também é esta a alíquota para swaps (ainda
que em bolsa), que são instrumentos que trocam determinada rentabilidade por outra, e
mercados de liquidação futura (mas só os fora de bolsa). Destes, só abordamo,s para o caso
dos residentes, os swaps. Mesmo assim, já passamos para uma alíquota consideravelmente
menor, de 15% para 10%.

Os ativos mais importantes para este trabalho dentro do mercado de renda variável,
que são aqueles negociados em bolsa, são tratados, para o não residente, no art. 90 (30):

Art. 90. Não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda
os ganhos de capital auferidos pelos investidores estrangeiros de que
trata o art. 88.
§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo consideram-se ganhos de capital,
os resultados positivos auferidos:
I - nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas, inclusive quando se tratar de alienação
de cotas de fundos de índice, a que se refere o inciso I do caput do art. 27,
com exceção das operações conjugadas de que trata o inciso I do caput
do art. 47; (grifo nosso)

Há uma importante ressalva a ser feita com relação a esse artigo. Note que há
referência explícita ao tratamento dispensado no art. 88 ao investidor estrangeiro. En-
tretanto, o artigo 88 da IN em questão não se refere ao estrangeiro, mas sim ao não
residente (seja estrangeiro ou brasileiro). Assim duas interpretações são possíveis: ou o
legislador pretendeu atingir todos os não residentes e referiu-se ao estrangeiro neste artigo
erroneamente, como se sinônimo de não residente fosse, ou o artigo só se aplica ao não
residente que for também estrangeiro.

Entendemos que a primeira interpretação é a correta. Isto porque não há qual-
quer razão para favorecer o estrangeiro que reside no Brasil nem tampouco desfavorecer
brasileiros que residem em outros países. Além disso, a segunda interpretação fugiria por
completo ao intuito da norma. Corroboram a escolha pela primeira interpretação: o fato
de, em outros pontos da norma tal qual art. 87 §2o, o legislador apresentar os conceitos
de residente no país e estrangeiro como se fossem antônimos, i.e., dicotômicos (quando
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na verdade podem acontecer simultaneamente), assim como o fato de não haver qualquer
referência na norma ao investidor brasileiro (só ao residente), e, finalmente, a redação do
art. 1o.

Dessa forma, entendemos que o investidor não residente é favorecido com a não
incidência de IR sobre estas aplicações, enquanto o residente suporta 15% de imposto.

Há ainda uma enorme quantidade de ativos, em especial fundos de investimento,
que não serão aqui abordados, nos quais o investimento do não residente acaba sendo livre
de impostos, ao passo que o do residente tem uma grande carga tributária.
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4 OS CASOS DE ARGENTINA, ESPANHA E PORTUGAL

Como já mostramos, as vantagens tributárias para o não residente são enormes se
comparadas às do residente no caso do Brasil. Todavia, de nada adiantam estas vantagens
se as benesses tributárias recebidas no investimento no Brasil forem tolhidas por tributos
similares no país da residência. Assim, uma questão importante a avaliar na tomada da
decisão de tornar-se um não residente fiscal é, justamente, a da tributação a ser enfrentada
no país onde se pretende estabelecer a nova residência.

Como já sabemos, escolher um paraíso fiscal não apresenta, neste aspecto, vantagem
pois a tributação aqui será, de maneira geral, a mesma do residente. Por outro lado, escolher
um país com o qual o Brasil não tenha um acordo para evitar a bitributação, provavelmente
sujeitará o rendimento a imposto sobre a renda em ambos os países. É bem verdade que,
nos investimentos que vimos, não se tratando de paraíso, paga o não residente, quase
sempre, zero de imposto de renda aqui, pelo que ficaria sujeito somente aos tributos do
país de escolha.

Todavia, escolhendo um país com o qual haja acordo, via de regra, limita-se a
tributação máxima a ser sofrida. Escolhemos mostrar aqui, a título exemplificativo, como
fica a tributação na Argentina, Espanha e Portugal para alguns destes ativos analisados. Os
acordos podem ser facilmente encontrados no sítio da internet da RFB e seguem o modelo
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Convém
lembrar que estes acordos permitem, de modo geral, que o residente em determinado
Estado desconte do imposto a recolher neste, o imposto pago no outro. Assim, o foco passa
a ser procurar por tributações menores em outros países que não o Brasil, para ativos que
aqui ofereçam vantagem ao não residente.

4.1 Argentina

O acordo entre Brasil e Argentina, está materializado, do ponto de vista do Brasil,
nos Decreto Legislativo no 74/1981, Decreto no 87.976/1982 e Portaria MF no 22/1983.

Conforme art. II do Decreto no 87.976/1982, o acordo visa o imposto sobre a renda
ou similares. O art. XI, base da renda fixa, diz (31):

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente
do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de
que provêm e de acordo com a legislação desse Estado.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo
do outro Estado Contratante ou a uma de suas subdivisões políticas
ou a determinadas instituições (inclusive as de caráter financeiro) de
propriedade exclusiva daquele Governo ou de uma de suas subdivisões
políticas são isentos de imposto no primeiro Estado Contratante;
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b) os juros da dívida pública, dos títulos ou debêntures emitidos pelo
Governo de um Estado Contratante, ou uma de suas subdivisões políticas
ou qualquer instituição (inclusive as de caráter financeiro) de propriedade
exclusiva daquele Governo só são tributáveis nesse Estado.

Dos incisos 1 e 2, extraímos que a Argentina pode tributar juros recebidos por
residente lá que aplicar no Brasil e o Brasil poderá também tributá-los, sem limites. Como
vimos, a regra no Brasil é de 15% para o não residente, mas será zero o imposto se a
aplicação for em debênture não de IF distribuída publicamente com dinheiro investido em
projeto, e, mais importante, será zero se a aplicação for em títulos públicos.

Já que o residente consegue, para prazo superior a 720 dias, uma alíquota de 15%,
os produtos que realmente interessam ao não residente são estes em que aqui não há este
imposto, a depender do quanto lá será cobrado. Mas, como vemos no inciso 3, alínea b, de
plano temos uma enorme vantagem.

Em se tratando de títulos públicos, o acordo prevê que o imposto só pode ser
cobrado pelo país emissor do título. Ora, como vimos, não há imposto sobre eles no
Brasil para o não residente. Portanto, aquele que optar por residência na Argentina será
completamente isento de imposto sobre a renda, aplicando em títulos públicos, ao menos
até que a legislação mude.

O art. XXIII, que trata de método para evitar a dupla tributação, no inciso 3 traz
importante informação (31):

3. Quando um residente da Argentina receber rendimentos que, de acordo
com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil,
a Argentina isentará de imposto esses rendimentos, a menos que sejam
considerados provenientes da Argentina.

Note que o inciso fala em rendimento tributável, não tributado. Portanto, em
princípio, até mesmo aqueles sujeitos a alíquota 0% podem ser considerados. Só se excluem
os isentos ou aqueles em que não há hipótese de incidência.

Deste modo, em princípio, as debêntures, no caso do residente na Argentina que
aplica no Brasil, também seriam completamente isentas. Não podemos dizer o mesmo para
as operações de renda variável, pois pela IN-1585, trata-se de hipótese de não incidência.

Todavia, muito em breve este acordo não estará mais válido nesta forma, visto
que em 21/07/2017 Brasil e Argentina assinaram protocolo de atualização do acordo (32).
Assim, quanto ao inciso 2 do art. XI, haverá limitação máxima do imposto a 15% tal qual
no acordo com a Espanha. E o art. XXIII será completamente substituído, de modo que
não mais haverá isenção na Argentina, mas apenas desconto do imposto que for pago no
Brasil. Assim, as debêntures, ainda que atendam as regras para ter alíquota 0, seriam



4.1. Argentina 61

tributadas de acordo com as regras argentinas. Todavia, o protocolo traz em seu art. 23 a
substituição do item 11 do protocolo à Convenção por (32):

11. Com referência ao artigo XXIII Fica estabelecido que as isenções ou
reduções totais ou parciais que afetem o imposto argentino sobre a renda
ou o imposto federal sobre a renda brasileiro, conforme o caso, não se
aplicarão na medida em que dessas isenções ou reduções puder resultar
uma transferência de recursos ao Fisco do outro Estado Contratante.

Como estaríamos diante de uma redução (na legislação interna brasileira) que
transferiria recursos ao Fisco argentino, parece-nos que não mais se aplicará a redução,
pelo que tais debêntures não terão mais alíquota diferenciada para o não residente no
Brasil, residente na Argentina.

Sobre a renda variável, temos no art. XIII atual (31):

1. Os ganhos provenientes da alienação de bens são tributáveis nos
Estados Contratantes de acordo com a legislação interna de cada um
desses Estados.

E no XXII

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não tratados
nos artigos anteriores e provenientes do outro Estado Contratante são
tributáveis nesse outro Estado.

De acordo com o novo protocolo, o art. XXII passará a ser o XXI e haverá um
novo XXII que traz:

4. O capital representado por ações e participações que o residente de
um Estado Contratante possua no capital de uma sociedade residente no
outro Estado Contratante poderá ser tributado nesse outro Estado.

Assim, de forma geral, os ativos de renda variável que não envolvem capital (como
por exemplo futuros e swaps), como são isentos no Brasil para o não residente, não terão
a renda tributada.

Todavia os que envolvem capital (e seu ganho), como por exemplo ações, poderiam,
a princípio, ser tributados em ambos os Estados. Em aqui tendo a redução de tributo para
zero, ter-se-ia transferência ao fisco argentino. Desta forma, entendemos que o parágrafo 11
referente ao art. XXIII anteriormente citado, impediria essa isenção para o não residente
no Brasil, pelo que, estes ganhos de capital seriam tributados como os dos residentes
brasileiros, não havendo vantagem para estes ativos.
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4.2 Espanha

O acordo entre Brasil e Espanha, está materializado, do ponto de vista do Brasil,
nos Decreto Legislativo no 62/1975, Decreto no 76.975/1976, Portaria MF no 45/1976,
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 6/2002, Ato Declaratório Interpretativo SRF no

27/2004 e Ato Declaratório Interpretativo SRF no 4/2006.

Conforme art. 2 do Decreto no 76.975/1976 (33), o acordo também visa o imposto
sobre a renda ou similares. O art. 11, base da renda fixa, diz praticamente o mesmo que o
acordo Brasil – Argentina.

Dos incisos 1 e 2, extraímos que a Espanha pode tributar juros recebidos por
residente lá que aplicar no Brasil e o Brasil poderá também tributá-los, mas neste acordo,
diferente daquele hoje válido com a Argentina, no máximo a 15% (restrição a ser adicionada
no acordo argentino, como dito). Ainda assim, a mesma análise feita para a Argentina
permanece válida, indicando ser uma excelente oportunidade para o residente na Espanha
o investimento em títulos públicos brasileiros, pois também há isenção.

Quanto às debêntures, pagariam, em princípio, o imposto de acordo com a legislação
espanhola. Todavia, como o Art 22, parágrafo 2 diz, no tocante à compensação de tributos
(atenuação) (33):

2. Para a dedução mencionada no parágrafo 1, o imposto sobre os juros e
"royalties" será sempre considerado como tendo sido pago com as alíquotas
de 20% e 25% respectivamente .

Assim, temos uma enorme dedução presumida de tributos. Portanto, como nada
recolhe no Brasil, acaba havendo uma redução da alíquota espanhola em cerca de 20%.
A depender do montante de ganhos anuais do cidadão em questão que determinará sua
alíquota final, pode valer a pena; em geral será menor que 3%. É bem verdade que os
títulos soberanos brasileiros seriam livres de imposto por completo e com risco menor
(soberano), mas a rentabilidade oferecida por este título pode compensar seu risco e tributo
reduzido. Cada caso concreto precisará ser avaliado.

Quanto às ações e demais ativos de renda variável que resultem ganho de capital,
o art. 13 inciso 3 garante a tributação nos dois estados pelo que, apesar de pagar zero de
imposto no Brasil, não vale a pena tendo em vista as proibitivas alíquotas espanholas.

Quanto aos demais rendimentos da renda variável temos no art. 22 (33):

Rendimentos não expressamente mencionados

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não expres-
samente mencionados nos artigos precedentes da presente Convenção são
tributáveis em ambos os Estados Contratantes.
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Deste modo, apesar de não recolher IR no Brasil, o não residente no Brasil residente
na Espanha se sujeitaria às suas alíquotas internas que não são vantajosas.

4.3 Portugal

O acordo entre Brasil e Portugal, está materializado, do ponto de vista do Brasil,
nos Decreto Legislativo no 188/2001, Decreto no 4.012/2001 (34) e Portaria MF no 28/2002.

Quanto aos juros, o acordo com Portugal é o mais restrito dos três analisados.
Permite a tributação nos dois países (limitando a 15% o imposto do Estado de onde
provém os juros) e não isenta os títulos públicos, pelo que a aplicação em renda fixa só
será vantajosa caso as alíquotas portuguesas estejam baixas (o que, atualmente, não é
verdade). O art. 23 apenas permite o desconto do imposto eventualmente pago no Brasil.

Quanto à renda variável, aplica-se raciocínio semelhante ao do vigente acordo com
a argentina: se há ganho de capital é tributável em ambos os países; demais rendimentos
só no país de origem. Portanto, investimentos nas ações brasileiras poderão ser tributados
em Portugal segundo suas alíquotas, mas não aqueles que não implicam ganho de capital
como futuros e swaps.

No caso específico de Portugal, todavia, é preciso ressaltar a existência do chamado
regime fiscal para o residente não habitual. Tal regime garante que a estes residentes, para
os rendimentos obtidos de capitais (como estes da renda variável), desde que

Possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade
com convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal
com esse Estado

que é o caso do acordo Portugal – Brasil, no caso dos juros (renda fixa) e ganhos de
capital, seja concedida isenção destes tributos (entre outros) por 10 anos (de acordo com o
Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 249/2009 de Portugal) (35).
Considerando o estendido prazo, é uma alternativa extremamente favorável.
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Analisado o regime vigente para o não residente quanto aos tributos incidentes
em alguns dos possíveis investimentos no mercado financeiro brasileiro, e vistos os cor-
respondentes aspectos gerais dos acordos para evitar a bitributação de alguns países,
interessa discutir o que acontece quando da transição de residente para não residente.
Como mostraremos, as regras dessa transição, por vezes não são claras e deixam algumas
lacunas, precisando de integração.

Como consequência disso, ao longo de nossa experiência profissional, pudemos
notar certa insegurança jurídica quanto ao tema que se refletiu em análises díspares de
como e quando recolher o tributo, a depender da banca de advocacia analisando o caso.
Isto tem levado muitas instituições financeiras, por medo de imbróglios com o fisco, a
adotar a postura mais conservadora de todas (para ela), trazendo prejuízo ao cliente nesta
transição.

Antes de adentrarmos especificidades dos instrumentos, é preciso fazermos uma
rápida abordagem da operação de câmbio simultâneo. Já falamos anteriormente dessa
operação em caso de recursos em espécie presentes na conta. Aqui, todavia, o espectro
de incidência é mais amplo. Na verdade, esta operação é uma maneira encontrada pelo
fisco de marcar transições (por exemplo, de capital residente para não residente, de uma
modalidade de investimento estrangeiro para outra, etc.), e com isso marcar preços e datas
de referência, aproveitando para cobrar tributo (IOF) em tais operações, por conta de um
fato gerador que o contribuinte é forçado a praticar (a operação de câmbio).

É preciso notar que a operação simultânea de câmbio consiste de duas tranches
(também chamadas coloquialmente de pernas): na primeira há uma “suposta” entrega
de moeda nacional e aquisição de moeda estrangeira, para, em seguida, entregar-se a
moeda estrangeira e adquirir os reais correspondentes (que se entendem automaticamente
convertidos no ativo em questão). Dessa forma, há duas operações de câmbio dentro do
que se chama de operação simultânea. Assim, nos termos do art. 11 do Decreto 6306/07
há dois fatos geradores para o tributo IOF (17):

Art. 11. O fato gerador do IOF é a entrega de moeda nacional ou
estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira
ou nacional entregue ou posta à disposição por este.
Parágrafo único. Ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato
da liquidação da operação de câmbio.

A alíquota que incidiria em cada operação seria em princípio 0,38%, conforme art.
15-B:"Art. 15-B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento,
observadas as seguintes exceções:".
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Entretanto, em uma das pernas – a da volta ou ingresso, o legislador zerou a
alíquota conforme inciso XV do artigo anterior, de modo que o todo de imposto devido na
operação simultânea é 0,38% incidente sobre a base (valor do ativo em reais):

XVI - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor
estrangeiro para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de
operações simultâneas, para aplicação nos mercados financeiro e de
capitais: zero; (grifo nosso)

Note-se que como há uma quantidade determinada de reais, que será transformada
em quantidade determinada de dólares (digamos) por certa cotação, para posteriormente
serem transformados na mesma quantidade de reais (uma vez que as cotações de compra e
venda são as mesmas – Circular 3691 art. 30 §2o (16)), na prática, nada é feito (ou seja,
não se vai a mercado), e o câmbio funciona só para efeitos de registro (marcação de data e
preço) e recolhimento de tributo.

Há quem, todavia, interprete a necessidade do câmbio simultâneo como uma
obrigação do contribuinte desfazer-se do ativo em que tem aplicado seu capital, para
poder disponibilizar os reais em espécie, os quais se sujeitariam ao câmbio em duas pernas,
voltando a ser a mesma quantia de reais, para em seguida, serem reaplicados nos mesmos
ativos.

Tal interpretação do câmbio simultâneo parece-nos equivocada. Isto porque, caso
se interprete dessa maneira, em diversas situações o câmbio simultâneo consistirá em
verdadeira sanção ao contribuinte: implicaria venda compulsória do ativo, não só por vezes
adiantando imposto devido pelo fato gerador alienação, bem como por vezes incidindo
em alíquotas maiores, fruto do tempo decorrido até a alienação ser compulsoriamente
menor; também, forçando a alienação, eventualmente obrigaria o contribuinte (ou a IF
responsável) a ir a mercado, portanto obrigando-o a perder o bid-ask (diferença de preço
entre as ofertas de venda e de compra), sequer em benefício do Estado ou, alternativamente,
fazer um negócio de compra e venda consigo mesmo (ou não registrado na bolsa, ou na
chamada operação “Zé com Zé” proibida por ser um instrumento de manipulação artificial
de preços – a operação seria feita no preço que escolher).

Uma vez que deixar de ser residente não é ato ilícito, não pode este ato ser alvo de
sanção pecuniária, que é no que se traduz essa venda compulsória que, nas duas primeiras
hipóteses, seria disfarçada na forma de tributo diferenciado (a maior). Além do que, a venda
compulsória do ativo, sem se relacionar a institutos como desapropriação e perdimento,
nos parece chocar-se frontalmente com a garantia ao direito de propriedade constante do
inciso XXII do art. 5o da Constituição Federal.

Por fim, vemos ainda violados dois princípios tributários caso se considere com-
pulsória a venda dos ativos, que termina por majorar a alíquota ou compelir ao fato
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gerador, quais sejam, o da legalidade, pois é uma resolução (4373, art. 7o) que institui o
câmbio simultâneo obrigatório (frise-se, para fins de registro); e o da isonomia, pois cria
um tratamento que só se aplica ao residente em transição para não-residência (nem o
residente, nem o não residente são compelidos, em qualquer hipótese, a vender seus ativos
contra sua vontade).

Ademais, conforme leciona Paulo Caliendo (36)

“dado que o sentido geral do Direito Tributário é promover a justiça fiscal
e não simplesmente servir de instrumento para aumento da arrecadação,
não é lícito supor que a interpretação tributária deva ser sinônimo
de interpretação arrecadatória. A finalidade arrecadatória elege como
princípio basilar a eficiência na busca de recursos ao financiamento do
Estado, a interpretação tributária legítima deve possuir como fundamento
a justiça na distribuição dos encargos ao financiamento de uma esfera
pública de liberdade e igualdade;”.

Note-se ainda que o inciso II do art. 9o da IN-208 estabelece como obrigação (7)

“recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das decla-
rações de que trata o inciso I, o imposto nelas apurado e os demais
créditos tributários ainda não quitados, cujos prazos para paga-
mento são considerados vencidos nesta data, se prazo menor não estiver
estipulado na legislação tributária.”.(grifo nosso)

Todavia, importa lembrar que se o fato gerador só ocorre quando da alienação ou resgate
de aplicação, ainda que haja saída fiscal, não houve fato gerador e, portanto, ainda não há
crédito tributário, só expectativa de crédito.

Passaremos a uma breve análise de alguns dos principais instrumentos negociados
no mercado financeiro, tal como fizemos com os regimes, comparando o da não-residência
ao da residência.

5.1 Ações

Como visto a alíquota de IR para os ganhos com ações de empresas abertas
negociadas em bolsa é de 15% para o residente e não há incidência do imposto para os
não residentes que operarem segundo as regras do CMN. Além disso, faz-se necessário
o câmbio simultâneo quando passar à condição de não residente, incidindo IOF a 0,38%
(atualmente).

A incerteza surge quanto ao que fazer com este tipo de ação, caso ela já integre o
patrimônio do residente que vai passar à condição de não residente, i.e., foi adquirida na
condição de residente e ainda não alienada.

Como exposto, em nosso entender, não há qualquer sentido em compelir aquele
que está em processo de saída fiscal à venda das ações. Todavia o câmbio simultâneo é
não só necessário, como marca, em princípio, preço e prazo.
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Não há procedimento explícito que estabeleça o preço a ser utilizado para realização
desse câmbio. Neste ponto é preciso ler em conjunto a Resolução 4373 do CMN e a IN-1585.

Diz a Resolução 4373 do CMN (8):

Art. 1o As aplicações de investidor não residente no Brasil nos mercados
financeiro e de capitais no País e as respectivas transferências financeiras
do e para o exterior, em moeda nacional ou em moeda estrangeira, devem
obedecer ao disposto nesta Resolução, além das normas cambiais e da
legislação específica.

[...]

Art. 3o Os investimentos realizados nos termos desta Resolução sujeitam-
se a registro no Banco Central do Brasil, na forma dos Regulamentos
Anexos I e II.

[...]

Art. 7o Para os fins do registro de que trata esta Resolução, sujeitam-se à
realização de operações simultâneas de câmbio ou de transferências inter-
nacionais em reais, sem entrega efetiva dos recursos e independentemente
de prévia autorização do Banco Central do Brasil:

I - a conversão de haveres de não residentes no País em investimento nos
mercados financeiro e de capitais de que trata esta Resolução; [...]

Importante notar que o anexo a que se refere o art. 3o não dá qualquer prazo de
carência para que as operações sejam registradas; já o art. 1o determina que as aplicações
do não residente obedeçam à resolução, portanto, que estejam registradas. Dessa forma,
deduz-se que assim que o residente passe à condição de não residente, para que seus
investimentos estejam regulares, devem ser imediatamente registrados pelo representante
por ele contratado. E, neste momento de registro o qual converte o investimento do
residente, neste caso em ações, em investimento de não residente, deve ser feito o câmbio
simultâneo. Desta maneira, entendemos que o prazo está determinado: quando da efetiva
saída fiscal.

Poder-se-ia argumentar que se as ações já estavam no portfólio do contribuinte, o
investimento não foi realizado nos termos desta resolução, já que feito no passado, pelo que
não se sujeitaria a registro. Parece-nos interpretação inadequada já que o artigo inaugural
da resolução determina que as aplicações do não residente (independentemente de quando
ou como nasceram) devem obedecer ao disposto na resolução. Seria, a nosso ver, ignorar a
teleologia da norma.

Já o art. 89 da IN-1585 traz o seguinte em seu parágrafo 1o (30):

§ 1o A base de cálculo do imposto sobre a renda, bem como o momento
de sua incidência sobre os rendimentos auferidos pelos investidores de
que trata este artigo, obedecerão às mesmas regras aplicáveis aos
rendimentos de mesma natureza auferidos por residentes ou
domiciliados no País, (grifo nosso)
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Imperativo então verificar como se determina a base de cálculo no caso do residente;
ela será análoga no caso do não residente.

Como sabemos, no caso do residente, ao vender a ação ocorre o fato gerador. É o
que se vê do art. 57 da IN-1585 aplicável a este tipo de investidor:

Art. 57. Os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos
mercados à vista [...] sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de
15% (quinze por cento). (grifo nosso)

Todavia, como dissemos, não nos parece correto que a alienação seja compulsória.
Assim, se não há alienação na transição de regime, não há que se cogitar em ganho líquido,
fato gerador ou imposto.

Aqui, por outro lado, a situação é híbrida: a alienação que realiza e torna disponível
o ganho do residente (o torna espécie, caixa) se dá quando ele já está na condição de não
residente. A pergunta a responder é: qual o ganho líquido então auferido pelo residente?

O art. 58 da IN-1585 trata desse ganho quando o residente não muda de condição
(30):

Art. 58. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela
diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo
de aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários.
(grifo nosso)

O custo de aquisição é evidente, pois, quando adquiriu, o contribuinte estava na
condição de residente. Toda a dúvida então reside no valor da cotação a ser atribuída à
alienação que determina o quanto de imposto o residente deve recolher.

Caso se entenda ser este o valor final da alienação para o mercado feita já na
condição de não residente, chegamos a um absurdo: se a ação sobe de preço desde o
momento do câmbio simultâneo, tributa-se todo o ganho que ocorreu na condição de
não residente como se residente fosse, apenas por imputar o ganho ao período que era
residente. Como o intuito da legislação foi justamente o de conceder vantagem tributária
ao não residente para que invista, e isto seria retirá-la por completo, entendemos que esta
interpretação é incorreta.

Se concordarmos que o valor da hipotética alienação deve ser o mesmo constante
da operação de câmbio simultâneo, e, portanto, o determinante da base IOF, que marca
o momento final da condição de residente (razão pela qual não há sentido em pensar
em ganho nessa condição a posteriori), tampouco faz sentido em pensar-se no valor da
alienação final já que este é completamente desconhecido no momento devido de registro
do câmbio simultâneo.
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Assim, conquanto não haja procedimento explícito previsto do preço a ser utilizado,
parece-nos razoável utilizar qualquer preço do mercado para aquela ação no dia de registro
do câmbio simultâneo. Como se trata de preço de registro que, todavia, definirá um
montante de imposto, é ideal que esse preço seja padronizado pela autoridade evitando a
escolha arbitrária do registrador do câmbio, que, possivelmente escolheria o preço intra-day
que desse o menor recolhimento de imposto. A nosso ver, poderia ser usada, para evitar
essa aleatoriedade, a cotação de fechamento da ação do dia anterior ao do registro do
câmbio simultâneo, divulgada pela bolsa em questão. Entendemos que é também essa
cotação que determina o valor desta parte do patrimônio que constará na declaração de
saída definitiva, como abordaremos em seguida.

Desta forma, em nosso entender, há dois institutos que colidem: a alienação que
determina o ganho e só ocorre já na condição de não residente, e o ganho líquido auferido
na alienação que precisa limitar-se àquele obtido na condição de não residente. Para
integração precisamos diferenciar ganho líquido total de ganho líquido enquanto residente.

Sejam, para exemplificar, 100 o preço de aquisição, 200 o preço do câmbio simultâneo
e 300 o valor de alienação de uma determinada ação. O ganho líquido da pessoa física
compõe-se de duas partes: ganho líquido enquanto residente + ganho líquido enquanto
não residente, e é igual ao valor de alienação menos o valor de aquisição. Assim, quando
da alienação, os dois se realizam. Ou seja, ganho líquido PF = 300-100 = (200-100) +
(300-200). Todavia, o IR só incide sobre o ganho enquanto residente (200-100), portanto o
ganho líquido deve, neste caso, em nosso entender, ser interpretado como o ganho líquido
enquanto na condição de residente, sendo que o valor de alienação determinará o ganho
líquido total; para obter o ganho líquido que seria a base tributável do residente, deve-se
usar o valor do câmbio simultâneo.

Uma outra possibilidade que também entendemos não ser correta é a interpretação
de que já que a alienação só se dá quando na situação de não residente, supostamente não
havendo fato gerador para o residente, não incidiria qualquer imposto sobre essa renda:
o fato gerador se daria quando há não-residência. Conforme entendemos, o fato gerador
independe da condição do proprietário do bem. Ele ocorre ou não. A sujeição à tributação
de uma ou outra forma é que depende da condição de residente ou não residente. Assim,
conforme entendemos, cessa a condição de residente, com eventual ganho a realizar-se
com fato gerador futuro. Ocorrendo este, surge o imposto devido pelo agora não residente,
referente ao período em que era residente.

Ainda neste contexto, convém fazer uma pequena digressão sobre a declaração de
bens. Sabe-se que a razão de ser dessa declaração como obrigação acessória é assegurar a
correta declaração (e, portanto, tributação) da renda; é uma redundância, uma garantia.
Assim, deve guardar coerência com a declaração de renda. Nesse sentido, sabendo que a
renda em caso de ações só é tributada com a alienação, não faz sentido que anualmente se
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atualize o valor das ações mantidas no patrimônio. Se o valor patrimonial não for mantido
como o de aquisição, será bem mais difícil se perceber a alteração repentina do valor do
patrimônio (pela realização de eventuais ganhos), que seria o indicativo de que o imposto
é devido. E assim determina o RIRPF; não se atualizam na declaração de ajuste anual os
valores das ações que já se tinha, ainda que seus valores aumentem a preços de mercado.

Considerando agora a declaração de saída definitiva que se assemelha à declaração
anual de ajuste, há uma diferença importante. Em princípio, não haverá a próxima
declaração de modo que se o valor do patrimônio referente a ações for mantido, será mais
difícil para o fisco perceber que há imposto devido e quanto. É claro que tal percepção é
possível mas isto requer estabelecer quais ações foram declaradas e atualizar por rotina
própria seu valor para verificar se houve ganho acumulado quando da transição (e, se não
se considerasse o preço na transição, um trabalho ainda maior de descobrir por quanto
foram alienadas aquelas ações já que o contribuinte nada mais declara, restando como
opção fontes indiretas de informação como sua IF representante). Deste modo, não havendo
próxima declaração, faz todo sentido que se atualize o valor dessas ações pela cotação
usada na transição de regime de residência. Assim, ficariam consistentes o incremento de
patrimônio, o imposto devido sobre esse incremento, base para o IOF, e agora o “aviso”
ao fisco que, em algum momento futuro, a IF representante desse contribuinte tem de
recolher esse valor de imposto de renda a incidir sobre aquela base determinada.

A dúvida que pode surgir, em especial para os representantes, é o que fazer
quando o procedimento adequado não foi seguido, isto é, houve a transição residente
para não residente (condição do contribuinte) mas não foi feito concomitantemente o
câmbio simultâneo. Nosso entendimento é o de que o câmbio simultâneo deve ser feito
imediatamente, i.e., assim que possível, com a cotação de fechamento do dia anterior
ao desse câmbio. Note que conforme art. 85 em conjunto com art. 88 da IN-1585, não
tendo seguido até então as disposições do CMN, já que faltou o câmbio simultâneo, a
tributação segue a do residente até aquele momento. Assim, fechando o câmbio simultâneo
de imediato, adequa-se à legislação e passa a gozar da não incidência tal qual o exemplo
anterior a partir de então, ficando o recolhimento do IR para quando da alienação.

5.2 Títulos de Renda Fixa e Cotas de Fundos Abertos

Cotas de fundos de investimento são outro tipo de ativo em que comumente se
investe. Nesta seção abordaremos o caso geral que inclui os FIMs, FDI, FRF mas não
inclui as regras para FIAs e uma série de fundos mais específicos, todos discriminados
no art. 2o da IN-1585. Há algumas distinções no tratamento dado a fundos constituídos
sob forma de condomínio fechado, que não admitem resgate de cotas durante o prazo de
duração do fundo, que não abordaremos neste trabalho.

A regra básica das alíquotas de IR para os fundos abertos, se puderem ser classi-
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ficados como fundos de longo prazo, a depender da composição do prazo dos títulos na
carteira do fundo, segundo disposto nesta mesma IN, é a mesma dos títulos de renda fixa
em geral, ou seja, a de que a alíquota varia com o prazo da aplicação segundo uma tabela
regressiva (30):

I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações
com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;

II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e
oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;

III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações
com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e
vinte) dias;

IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720
(setecentos e vinte) dias.

Se o fundo é de curto prazo, as alíquotas são 22,5% para aplicações de até 180 dias
e 20% para superiores a este prazo.

Sobre os títulos, temos, no art. 46 da referida IN, regra que se aplica ao residente
(30):

[...]

§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da
aplicação financeira.

§ 2o Para fins de incidência do imposto sobre a renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou aplicação.

§ 3o A transferência de título, valor mobiliário ou aplicação entre con-
tas de custódia não acarreta fato gerador de imposto ou contribuição
administrados pela RFB, desde que:

[...]

Para as cotas de fundo se aplica a metodologia descrita no art.9o, que envolve
o chamado “come-cotas”. No último dia de maio e de novembro o número de cotas do
contribuinte é reduzido de forma que ele recolha (através do administrador do fundo) uma
alíquota de 15% de IR sobre os ganhos obtidos até então, considerando um fundo de longo
prazo (20%, se de curto-prazo). Quando do resgate definitivo das cotas, i.e., a decisão de
desinvestimento pelo então investidor, recolhe-se aplicando a alíquota complementar de
acordo com o prazo da aplicação comentado no início desta seção.

Assim, percebe-se que o “come-cotas” recolhe sempre na alíquota mínima. Se o
cotista resgata antes do prazo para o qual passaria a valer a alíquota mínima, recolhe-se,
por ocasião do resgate, de modo que a alíquota efetiva seja aquela da tabela regressiva.
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Já no caso do não residente que aplica de acordo com as regras do CMN, não há
come-cotas e a alíquota é no máximo 15%, podendo ser zero para alguns títulos de renda
fixa, como títulos públicos, como vimos.

Neste ponto, surge discussão similar àquela que apresentamos no caso das ações. É
fato, conforme vimos para o caso de ações, que também para os títulos e cotas de fundos é
necessário fazer o câmbio simultâneo e este será tributado em 0,38% de IOF em uma das
pernas. Caberia aqui pensar em forçar o proprietário dos títulos, por ocasião da transição,
a vende-los para em seguida recomprá-los? Ou em caso de cotas de fundos, forçá-lo ao
resgate para posterior reaplicação?

Do mesmo modo que discutimos para ações, parece-nos absurda a hipótese. No
caso dos títulos, impor-se-ia ao cotista, possivelmente, uma alíquota maior de imposto por
sair antes do prazo necessário para cair na menor alíquota. No caso dos fundos a situação
pode ser ainda mais absurda. É perfeitamente legal e comum que o fundos de investimento
sob forma de condomínio aberto fechem para aplicação. Isto significa que enquanto os
administradores/gestores não mudarem de opinião, ninguém mais pode aplicar naquele
fundo, ainda que já seja um cotista do mesmo, mas pode resgatar. Desse modo, caso se
obrigue ao resgate das cotas, o cotista pode estar sendo compulsoriamente “expulso” do
fundo no qual não poderá mais aplicar. Parece-nos um avanço sem precedentes sobre a
liberdade individual do cotista.

Desta forma, nos mesmos moldes do caso das ações, entendemos que o fato-gerador
do imposto a ser pago segundo as condições de residente só se dará quando, já na condição
de não residente, o investidor decidir resgatar suas cotas ou alienar seu título ou este
chegar à maturidade (fim do prazo de aplicação). Ocorrendo o fato gerador, nasce o crédito
da fazenda que deve ser recolhido pela IF responsável, nesse caso, sob a alíquota que
considere o prazo total da aplicação (não correlacionado com o prazo que o contribuinte
permaneceu na condição de residente ou não residente), incidindo esta sobre os ganhos
enquanto residente, somado à parcela com alíquota de acordo com as regras do não
residente, incidindo sobre os ganhos auferidos nessa condição.

Seja o caso de um CDB de rentabilidade linear anual (dc/360) R%, de valor V,
adquirido em D0 com prazo de 400 dias para resgate. Suponhamos que em D30 o investidor
passa à condição de não residente, fazendo o câmbio simultâneo. Entendemos que em
D400 ocorre o fato gerador e o total de imposto de renda a ser recolhido, ignorando para
efeitos ilustrativos a incidência do IOF, é 30/360*V*R%*17,5% +370/360*V*R%*15%, a
primeira parte referente ao montante na condição de residente e a segunda na condição de
não residente. Daí, inferimos também que o câmbio simultâneo deve ser feito de acordo,
ou seja, num montante de reais equivalente a 30/360*V*(1+R%). É claro que, num caso
real, as contas devem ser adaptadas para refletir a não-linearidade das taxas, rentabilidade
só em dias úteis etc.
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No caso de cota de fundo, a situação fica bem mais complexa e também não está
descrita na lei. Primeiramente porque há fundos em que a divulgação de cotas não é diária,
e o resgate de cotas só pode ocorrer em determinadas datas. Deste modo entendemos,
primeiramente, que o câmbio simultâneo, idealmente, deveria ser casado com um dia de
divulgação de cota: esta marcaria o valor do câmbio simultâneo. Ocorrendo da data de cota
ser posterior a data da transição de regime, não há outra alternativa: ou se faz o câmbio
com a cota não atualizada (já que a cota permanece a mesma até a nova ser divulgada) ou
se aguarda até a próxima cota para fazer o câmbio sujeitando-se à tributação de residente,
segundo entendemos, uma opção do contribuinte.

Marcada a cota de transição, falta saber a alíquota incidente até aquele momento.
A alíquota posterior já está definida. Se já decorreu o prazo para alíquota mínima de
residente, ela já está definida. Se não, há que se aguardar ou o resgate ou o decurso
de prazo para a alíquota mínima. Uma vez definida a alíquota, como sabemos o prazo
na condição de residente, está definido o montante de imposto. Resta aguardar o fato
gerador para que ele seja recolhido. Se houver o resgate antes de data de "come-cotas", o
imposto é devido por ocasião do resgate. Ocorrendo, todavia, data de "come-cotas"sem que
tenha havido resgate, por mais que não haja "come-cotas"para o não residente, segundo
entendemos, ocorre o fato futuro esperado que representa o fato gerador da condição
de residente, e passa o imposto a ser devido (segundo a alíquota mínima, se for o caso).
Assim, entendemos que, mesmo depois de passar à condição de não residente, em alguns
eventos de "come-cotas"pode surgir imposto devido pelo agora não residente, fruto de
suas aplicações enquanto residente. Ao administrador, avisado da migração para regime
de não residente, cabe o recolhimento devido. Não avisado, ele segue recolhendo como
se o não residente fosse residente, prejuízo daquele que não avisou. Ao final, quando do
resgate, vem o fato gerador para o recolhimento com alíquota de ajuste que, se houver,
deve também ser feito, referente ao período de residência.
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Ao longo deste trabalho pudemos mostrar, ainda que sem cobrir todo o vasto
escopo do assunto, que há claras vantagens tributárias em relação ao residente no Brasil,
para aquele que investe no mercado financeiro na condição de não residente. Ressaltamos
algumas questões importantes a serem consideradas por aquele investidor residente que
pensa em mudar sua residência fiscal para o exterior, o qual, tendo em vista toda a
estrutura de representação comentada, possivelmente incorrerá em custos significativos
para tal.

Tendo em vista o anseio pelo investimento estrangeiro, que sustenta a economia,
é de se esperar que realmente haja vantagens tributárias àquele que tem sua residência
fiscal no exterior. Nesse caso, entram dólares (ou outra moeda estrangeira) no Brasil com
algum efeito redutor sobre a cotação dessa moeda.

É importante notar que, por outro lado, esses recursos podem ser direcionados para
especulação contra a própria moeda brasileira (benéfico para o exportador com custos
em reais mas, de forma geral, ruim para nossa economia que ainda depende muito de
importações), e de forma alavancada, por exemplo, no mercado futuro (que demanda uma
quantidade mínima de capital para uma grande aposta). Se tratamos de apostas, por que
prejudicar o apostador residente se comparado ao não residente? Será a melhor política,
ainda que tocante aos derivativos usados para especulação? Parece-nos claro ser uma
boa política tocante, exclusivamente, a derivativos usados como hedge de investimentos
comprovados, mas não parece ser correto seu uso indiscriminado livre de imposto pelo não
residente e com imposto pelo residente. É dar condições desiguais a dois apostadores na
mesma aposta.

Como visto, resta evidente que a legislação tributária que rege o assunto ainda
é muito confusa e há lacunas bastante significativas a serem preenchidas. A principal
delas diz respeito ao que fazer com os ativos existentes quando da transição do regime
de residente para o de não residente. Entendemos que o legislador deve urgentemente se
manifestar a respeito, preservando, é claro, a liberdade de escolha do investidor de quando
e como sair de seu investimento. Diante do conjunto normativo existente, parece-nos a
alternativa mais coerente a que mantém o tributo, enquanto fardo a ser suportado pelo
contribuinte, equivalente ao montante que ele teria que pagar apenas reduzido pró-rata
temporis. Dessa forma, seria incorreto forçar o contribuinte a outra alíquota visto que o
tempo em que ocorre o fato gerador é escolha do contribuinte, não do fisco.

Mais que isso, pensamos que o legislador pode tornar mais claro o conceito de
domicílio fiscal, fugindo, se possível, da subjetividade de qualquer animus. Nos referimos
aqui a leis, não a normas infralegais que conquanto possam explicar a lei, apontando
nesse caso, indícios de presunção de habitualidade na residência, não tem força de lei no
ordenamento. É mais fácil, a nosso ver, a lei se ater a um critério objetivo de número de



76 Capítulo 6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

dias de permanência do que adentrar na intenção de manter habitação. Parece-nos que isso
dá margem a dúvidas e ao surgimento de querelas que, da outra maneira, não existiriam.
Não nos parece haver razão para crer que, fazendo isso, o legislador estaria abrindo mão
de receita fiscal significativa.

Quanto aos aprofundamentos na sequência deste trabalho, o campo a ser desenvol-
vido é vasto.

Do ponto de vista do planejamento tributário é preciso analisar os acordos para
evitar bitributação e também a tributação de países com os quais não há tal acordo. Nestes,
não sendo paraísos, pode-se ter uma tributação muito reduzida que, associada à tributação
do estrangeiro no Brasil, pode representar enorme vantagem.

Adicionalmente, é preciso estudar triangulações tributárias ou mesmo estruturas
com mais vértices: o centro investidor é mantido no vértice (país) de maior vantagem
tributária ou interesse e busca no mundo vantagens tributárias, investindo em vértices
finais através de estruturas que passam por outros vértices, os quais aproveitam numa
ponta as vantagens tributárias finais e na outra as repassam sem maiores atritos.

Também é extremamente necessário aprofundar o estudo sobre a tributação com
estruturas intermediárias, e como se caracteriza a residência dessas estruturas, em se
tratando, para iniciar, de dois países diretamente (algum país e o Brasil). Dito de outro
modo, pode ser bastante vantajoso constituir uma empresa aqui ou no exterior, um fundo
aqui ou no exterior, uma empresa aqui e um fundo lá, ou o contrário, através dos quais
seriam feitos os investimentos. Há, enfim, muitas possibilidades.

-
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