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RESUMO  

 

 O presente trabalho tem como objetivo introduzir e contextualizar os obstáculos 

que a introdução do conceito de beneficiário final, pessoa natural que em última análise 

possui ou controla uma sociedade empresária, trouxe para o regime jurídico do investidor 

não residente. Parte-se da premissa que as recentes ações normativas, interpretativas e 

fiscalizatórias da Receita Federal quanto à obrigatoriedade de identificação do 

beneficiário final tenderam a modificar seu tratamento legal. 

  O tema é discutido essencialmente pelos representantes do mercado financeiro e 

de capitais, ainda deslocada da produção acadêmica. Por isso, além da pesquisa 

bibliográfica, utilizou-se método de pesquisa empírica-exploratória com entrevistas entre 

representantes do setor público e privado para a indicação, na prática, dos impasses e 

obstáculos observados.  

 O trabalho está dividido em três partes. No primeiro capítulo, foram estudados o 

conceito, requisitos e impedimentos do regime do investidor não residente. É necessário 

entender seu funcionamento para, na segunda parte, conceituar e aplicar o instituto do 

beneficiário final. Na terceira e última parte, são analisadas as consequências da 

introdução deste conceito e as possíveis alterações observadas pelos entrevistados. 

Palavras-chave: Investidor Não Residente. Beneficiário Final. Instituição Financeira. 

Regime Jurídico. Receita Federal.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 This paper aims to introduce and contextualize the obstacles that the concept of 

Ultimate Beneficial Owner has brought to the legal regime of the nonresident investors. 

It is based on the premise that the recent normative, interpretative and fiscal actions of 

the Federal Revenue Office regarding the obligation to identify the Ultimate Beneficial 

Owner tended to modify the legal treatment of the nonresident investor. 

 The theme has been discussed essentially by representatives of the financial and 

capital markets, still displaced from academic production. Therefore, in addition to the 

bibliographical research, an empirical-exploratory research method was used, with 

interviews among representatives of the public and private sectors to indicate, in practice, 

the observed obstacles. 

The thesis is divided into three parts. In the first chapter, the concept, requirements 

and impediments of the non-resident investor regime were studied. I’s necessary to 

understand its functioning in order to conceptualize and apply the institute of the final 

owner in the second part. In the third and last part, the consequences of introducing the 

concept and the possible changes observed by the interviewees will be analyzed. 

Keywords: Nonresident Investor. Ultimate Beneficial Owner. Beneficial Owner. 

Financial Institution. Legal regime. Federal Revenue Office.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O fluxo internacional de investimentos nos mercados financeiro e de capitais atribui ao 

Investidor Não Residente (INR) papel relevante na economia brasileira. Em 2014, o Banco 

Central, através do censo de capitais estrangeiros, confirmava o ingresso de mais de 446 bilhões 

de dólares de investimento de não residentes no Brasil (Banco Central, 2018) que, hoje, 

representam, de acordo com a [B]³ 1, uma participação de 23,58% na Bolsa de Valores 

(BMFBOVESPA, 2018).  

 O maior ingresso de capitais estrangeiros no país decorre em grande parte da 

flexibilização e simplificação da regulação (Queiroz, 2000, p. 119) e da concessão de benefícios 

fiscais (Barbosa, 1996, p. 117) que, dependendo da operação, podem chegar a alíquota zero de 

Imposto de Renda (IR) aos rendimentos e ganhos de capital auferidos no Brasil. O regime 

especial tributário, no entanto, vem recentemente chamando atenção fiscalizatória da Receita 

Federal Brasileira (RFB) devido a suposta prática de negócios ilícitos construídos através de 

diferentes estruturas e jurisdições para fazer jus ao benefício tributário.  

 Em outubro de 2017 auditores da RFB se reuniram com nove instituições financeiras, a 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e, ainda, com a Comissão de Valores Imobiliários 

(CVM) e o Banco Central (Bacen)2 para dialogar sobre o registro – e a tributação - dos INR 

(Graner e Pupo, 2017). O intuito era alertar sobre os indícios de fraude tributária encontrados 

pela Receita Federal de que investidores registrados como não residentes, através da 

constituição de estruturas no exterior, poderiam ser, na realidade, residentes no Brasil em busca 

dos benefícios fiscais. Diante dessa situação, os auditores da RFB cobraram das instituições 

financeiras – responsáveis pelo registro desses investidores - maior “diligência” para identificar 

corretamente os contribuintes e verificar se, de fato, se enquadram na definição de INR (Graner, 

2017). 

 O ponto de interesse para as finalidades deste trabalho é que esta identificação e 

verificação pelas instituições financeiras requer o conhecimento prévio do beneficiário final, 

                                                 
1 [B]³ refere-se à Brasil, Bolsa e Balcão, a única Bolsa de Valores no Brasil que resultou da fusão da Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP). 
2 Foram realizadas duas reuniões, participando na segunda apenas a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e 

do Banco Central (Bacen). 
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pessoa natural que, em última análise, possui ou controla o INR. Informação esta que se tornou 

de indicação obrigatória em 2016 com a edição da Instrução Normativa (IN) RFB n˚ 1.634. 

 Neste sentido, o objetivo deste trabalho é introduzir e contextualizar os possíveis 

obstáculos que o conceito de beneficiário final trouxe para o regime jurídico do INR. A hipótese 

levantada e que será testada no trabalho é a que a RFB, por meio de alterações normativas, 

interpretativas e fiscalizatórias, vem causando potenciais mudanças no regime jurídico do INR. 

Para tanto, o trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, incluindo doutrina 

jurídica, jornais, artigos científicos e sites na internet e, ainda, visando entender as mudanças 

na prática, realizou-se pesquisa empírica-exploratória, por meio de entrevistas com o setor 

público e privado. Sendo o problema de investigação orientado pela seguinte pergunta: “De que 

forma as ações da RFB, apoiadas no conceito de beneficiário final, tendem a modificar o 

tratamento legal do investidor não residente? ”. 

 O trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte, analisa-se o regime jurídico 

do INR no Brasil. Detalha-se seu conceito, previsão legal e regime tributário especial. Na 

segunda parte, analisa-se a construção do conceito de beneficiário final, importância, sua 

previsão no ordenamento jurídico brasileiro, a atuação da Receita Federal e os desafios de 

identificação. Por fim, na terceira parte, analisa-se as eventuais mudanças observadas no regime 

jurídico do INR. Ressalta-se, que durante todo o trabalho, em especial no Capítulo 3, serão 

indicadas as informações obtidas nas entrevistas empíricas.  

 Não se esgotará neste estudo, devido a seu caráter exploratório, pela novidade de seu 

objeto e ao tempo e espaço dedicado expor todas as potenciais mudanças do conceito de 

beneficiário final no regime jurídico do INR. Não cabe (e nem poderia) a este trabalho descrever 

todas as consequências empíricas. A análise indica algumas das potenciais alterações para 

posterior e mais aprofundada discussão acadêmica. 
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MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Com o objetivo de investigar potencias mudanças no regime jurídico do INR foi 

aplicado o método de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. O método foi escolhido 

visando contribuir para a ampliação e destaque do debate que vem sendo travado 

essencialmente por profissionais do mercado financeiro e de capitais e ainda deslocada do 

âmbito acadêmico.   

 A abordagem de pesquisa utilizada, pretendendo maior aproximação da aplicação da 

norma ao contexto social é a sócio jurídica, “uma pesquisa sociológica, de base empírica, tendo 

o direito por objeto” (Oliveira, 2003, p. 18). De acordo com Oliveira (2003, p.19), a pesquisa 

bibliográfica, normalmente utilizada pela maior parte dos juristas, não possui um potencial 

renovador forte “pois permanece no círculo do saber constituído” e seria mais incisiva e 

convincente se baseasse em dados concretos, assim como proposto pela abordagem escolhida. 

Ainda segundo Oliveira (2003, p. 24), o direito não é o que está na lei, mas aquilo que é 

efetivamente aplicado pelos juízes e administradores públicos. 

 Conforme anotado por Gil (2007, p. 41) “A grande maioria dessas pesquisas envolve: 

(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão”. 

Seguindo a lógica do autor, utilizaremos além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa empírica, 

com a realização de entrevistas, isso porque, é necessário se debruçar sobre a prática, dado que 

o estudo não atingiria os fins almejados se restringíssemos à interpretação formal da lei 

(Oliveira, 2003, p. 24).  

 As entrevistas foram realizadas através da modalidade semiestruturada. Para Triviños 

(1987, p. 146) entrevista semiestruturada se entende como: 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante.  

  Triviños (1987) esclarece que as perguntas são resultadas não só da teoria que alimenta 

a ação do investigador, mas de toda a informação que já coletou do fenômeno social. 

Complementa Triviños (1987, p.152) que a entrevista “favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade”. Nessa 
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linha, as perguntas realizadas (Apêndice A) por serem abertas e flexíveis, incorporaram outras 

interpretações ao longo das entrevistas. 

 Para melhores resultados, de acordo com a abordagem descrita acima, trabalhou-se, 

conforme Triviños (1987, p. 146), com diferentes grupos de pessoas. Foram entrevistados 

profissionais dos diferentes setores envolvidos e que tem relação direta com o INR. Os setores 

escolhidos ao trabalho foram o (i) Estado, pela Receita Federal atuar em âmbito normativo, 

interpretativo e fiscalizatório frente ao INR; (ii) Instituições Financeiras, por atuarem como 

responsáveis do INR no Brasil; (iii) Gestores de Recursos de Terceiros, por participarem da 

formulação dos beneficiários residentes no Brasil na constituição de veículos de investimento 

no exterior; (iv) Juristas, para produzir maior tecnicidade ao trabalho ora exposto; e (v) Opinião 

Pública Não Estatal, pela atuação com todos os demais representantes mencionados.  

 Foram realizadas, ao total, seis entrevistas, tendo a categoria de gestores dois 

entrevistados. As entrevistas ocorreram em um período de dois meses, abril e maio de 2018, 

com duração de 10 a 40 minutos. Importante destacar, que as entrevistas nesse estudo terão 

apenas função indicativa, devido as diversas negativas recebidas que resultaram em pequeno 

número de entrevistados. Busca-se neste trabalho reunir informações suficientes para uma 

abordagem mais aprofundada em eventual dissertação de mestrado sobre a atuação da RFB na 

regulação do mercado financeiro e de capitais. 

 Com o objetivo de extrair o maior número de informações as entrevistas foram propostas 

de forma anônima. A instituição financeira e o jornalista, inclusive, reiteraram a importância 

da confidencialidade. Apesar de todos os entrevistados autorizarem a gravação, a entrevista 

com a representante da Receita Federal restou prejudicada por problemas com o gravador. Por 

esse motivo, consta apenas de protocolo resumido (Apêndice B). A medida também se alinha 

às melhores práticas recomendadas pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH/FGV).  

 A delimitação quanto às pessoas foi realizada da seguinte forma: 

(i) Quanto ao Estado: foram realizadas tentativas de contato com os titulares da Delegacia 

de Maiores Contribuintes da Receita Federal, no Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, local 

do qual decorreram as fiscalizações de beneficiários finais residentes no Brasil de INR. Apenas 
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tivemos retorno de um titular, que será referido por “representante da Receita Federal” 

(Apêndice B). 

(ii) Quanto à instituição financeira: foi utilizado o índice da Anbima das instituições que 

detém maiores custódias de ativos3 de INRs. Entramos em contato com as cinco primeiras no 

ranking e tivemos retorno de apenas uma. Foi entrevistado(a) Gerente Sênior de Produtos e 

Projetos, referido(a) neste trabalho por “representante da instituição financeira” (Apêndice C). 

(iii) Quanto à opinião pública não estatal: foi entrevistado(a) jornalista do Valor Econômico, 

principal veículo de notícias econômicas aos fins deste trabalho, tratado, portanto, como 

“Jornalista” (Apêndice D). Ainda, entramos em contato com a assessoria jurídica da Anbima, 

mas a resposta foi negativa. 

(iv) Quanto às gestoras de recursos de terceiros: foi utilizado para fins de escolha dos 

participantes, o Ranking de Gestoras de Fundos de Investimento da Anbima4. Dentre as gestoras 

listadas, delimitou-se apenas às gestoras independentes de instituições financeiras. Das cinco 

que entramos em contato, duas nos atenderam: a primeira referida como “Gestora a”, sediada 

em Ipanema, no Rio de Janeiro, através da sua advogada (Apêndice E), referida como 

“advogada da gestora “a””. E a “Gestora b”, sediada em São Paulo, através de seu Diretor 

Jurídico (Apêndice F), referido como “diretor jurídico da gestora “b””. 

(v) Quanto aos juristas: foi entrevistada advogada renomada em âmbito tributário, pela 

atuação na assessoria tributária à INRs, referida como “Jurista” (Apêndice G).  

 As entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas e anexadas a esse 

trabalho na forma do Apêndice A (entrevista semiestruturada), B (Receita Federal), C 

(Instituição financeira), D (Gestora a), E (Gestora b), F (Jurista) e G (Jornalista), 

respectivamente, para permitir a comprovação e aprofundamento do trabalho, possibilitando 

que qualquer pessoa possa percorrer o mesmo caminho traçado pelo presente estudo (França, 

2000, p. 113). Uma vez delimitado o objeto e método da pesquisa, o regime jurídico do INR 

será analisado pela visão dos entrevistados vis-a-vis da introdução do conceito de beneficiário 

final. 

                                                 
3Anbima. Fundos de Investimento. Rankings. Março/2018. Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/custodia.htm> Acesso em: 

20.05.2018. 
4 Anbima. Ranking de Gestoras de fundos de investimento. Março/2018. Disponível em: 

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm> Acesso em: 

20.05.2018.  

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/custodia.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm
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1. O REGIME JURIDÍCO DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE  

  O regime jurídico do INR introduzido no Brasil em 1987 evoluiu ao longo dos anos, 

passando por diversas alterações até chegar ao regramento hoje conhecido. Segundo Vieira 

(2000. p. 117), a primeira fase do regime jurídico do INR desenvolveu-se especialmente para 

estruturar o investimento nos mercados financeiros e de capitais brasileiro. Em 2000, no 

entanto, grande parte dos mecanismos foram revogados, instaurando-se novo sistema legal com 

objetivo de promover maior flexibilização no acesso aos não residentes.  

  Para o estudo do conceito de beneficiário final no regime jurídico do INR, cumpre-nos 

inicialmente contextualizar o arcabouço regulatório que rege o tema. É importante entender seu 

conceito, requisitos e diferenças quanto ao regime especial tributário a eles concedido.  

1.1 As modalidades de investimentos estrangeiro 

 

 

 O INR, é uma dentre as três5 modalidades de investimento estrangeiro no Brasil6, sendo 

elas, Investimento Estrangeiro Direto (IED), Operações Financeiras (ROF) e o INR, ou também 

conhecido por Investimento em Portfólio (Portfólio) 7. Regulado pelo CMN, Banco Central e 

CVM, é definido como o investidor estrangeiro, pessoa física ou jurídica, não residente no 

Brasil com aplicação nos mercados financeiro e de capitais brasileiro.8  

 O INR diferencia-se das demais modalidades de investimento estrangeiro tendo em vista 

que o IED, regido pelo Anexo I da Resolução CMN n˚ 3.844/10, é entendido como os 

investimentos com participação direta no capital social de companhias fechadas, com intenção 

de permanência e assunção de riscos. Definido como o investidor estrangeiro, com participação 

                                                 
5 As três modalidades de investimentos estrangeiro no Brasil adotada neste trabalho decorre da diferenciação feito 

pelo Banco Central para fins de registro. No entanto, Queiroz (2000), baseando-se em denominação mais ampla, 

sugere a divisão desses investimentos em dois grandes grupos: investimento direito e de mercado. 
6 Todas as operações realizadas a partir dos investimentos estrangeiros envolvem a operação de câmbio. Assim, a 

tributação do Imposto sobre Operações Financeira (IOF) e toda a legislação aplicável devem ser sempre 

consideradas, para fins de operação com qualquer modalidade de investimento estrangeiro. 
7 De acordo com a legislação pátria, apesar da escolha legal do termo “Investidor não residente” para identificar 

apenas os Investidores em Portfólio, todas as modalidades de investimento estrangeiro são consideradas não 

residentes. Ou seja, o investidor que reside, tem domicilio, ou sede no exterior. 
8 Art. 1º Resolução CMN 4.373/14. Art. 1˚ 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. § 3o Excluem-se das disposições desta Resolução as aplicações de investidores não residentes titulares de contas 

de depósito em moeda nacional no País que realizarem aplicações em depósito de poupança ou em depósitos a prazo no próprio 

banco depositário da conta.  
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em quotas ou ações no capital social de empresa brasileira, bem como no capital destacado de 

empresa estrangeira autorizada a operar no Brasil.9  

 Como destacado por Almeida (2014) enquanto o IED envolve aquisição de ações ou 

quotas sociais com o fito de desempenhar um papel de controle, tomada de decisões, sobre a 

empresa, o INR, visa controlar diversidade de ativos ou instrumentos financeiros como ações, 

bônus, debêntures, títulos privados e públicos. Costa (2010, p. 33), no mesmo sentido, 

caracteriza o INR, em contraposição com o IED, pela (i) propriedade de uma parcela pequena 

ou pouco significativa do capital da empresa; (ii) ausência de controle; (iii) objetivo 

estritamente especulativo; e (iv) duração e continuidade da propriedade dos ativos dependente 

apenas do valor de mercado dos títulos.  

 Por fim, as ROFs, também regidas pela Resolução CMN n˚ 3.844/10, inclui os 

empréstimos, financiamentos, arrendamentos, aluguéis de equipamentos, licenças, franquias, 

garantias e etc. São operações que ocorrem sem necessariamente envolver uma instituição 

financeira.  

1.2 O investidor não residente no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

 Para se caracterizar como INR é necessário, primeiramente, se enquadrar na definição 

geral de “investimento estrangeiro”, nos termos do art. 1˚ da Lei n˚ 4.131/62 (Estatuto do 

Capital Estrangeiro). Ao introduzir os conceitos básicos no ordenamento jurídico brasileiro,10 

a lei caracteriza o investimento estrangeiro como: (i) ingresso no país de recursos financeiros 

ou monetários (ii) emprego em atividade econômica e (iii) recursos pertencentes a pessoas 

físicas e jurídicas não residentes, in verbis: 

Art. 1˚ Consideram-se capitais estrangeiros, para efeitos desta lei, os bens, 

máquinas e equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, 

destinados à produção de bens ou serviços, assim como os recursos 

financeiros ou monetários trazidos ao Brasil para aplicação em atividades 

econômicas, desde que pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no exterior. 

                                                 
9 Resolução CMN n˚ 3.844/10 (anexo I) e Circular BACEN n˚ 3.689/13. 
10 A lei 4.390/64, também contém normas relativas aos Capitais Estrangeiros, ao complementar a Lei. 4.131/62. 

Ambas as leis se encontram regulamentadas pelo Decreto nº 55.762, de 17.2.1965, e suas posteriores alterações. 



17 

 

 

 À luz desta definição, a Resolução CMN nº 4.373/1411 - norma que rege o INR no Brasil 

- indicou, em específico, os requisitos de enquadramento da seguinte forma12: (i) quanto ao 

investimento: aplicação no mercado financeiro e de capitais brasileiro e (ii) quanto ao 

investidor: (a) pessoa física ou jurídica, fundos de investimento ou outras entidades de 

investimento coletivo (b) com residência, sede ou domicilio no exterior.13 

 A Instrução CVM n˚ 560/15, lista no art. 1˚ do Anexo I, as possíveis modalidades de 

INR, que incluem “pessoas físicas residentes no exterior”, “sociedades constituídas com títulos 

ao portador”, “entes constituídos sob a forma de trusts ou outros veículos fiduciários”, “demais 

fundos ou entidades de investimento coletivo”, “fundo soberano ou companhia de investimento 

controlada por fundo soberano”, dentre outros. 

 Importante notar que a Resolução CMN nº 4.373/14 e o Estatuto do Capital Estrangeiro 

têm previsão idêntica quanto a residência do investidor, nas quais as aplicações devem ingressar 

no Brasil a partir das entidades “residentes, domiciliados ou com sede no exterior”. O mesmo 

é reproduzido pela legislação tributária, no âmbito da IN RFB n˚ 1.585/15:  

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, 

excetuado os fundos soberanos a que se refere o § 15 do art. 92. (grifo nosso) 

 Em vista disso, a legislação brasileira adotou a residência como elemento de conexão 

para a escolha do regime jurídico aplicável. Dessa forma, assim como o requisito quanto ao 

investimento do INR determina o regime jurídico aplicado entre os diferentes tipos de 

investimentos estrangeiros – IED, INR e ROF - ao afirmar que as aplicações ocorrem apenas 

“no mercado financeiro e de capitais”, a residência diferencia o regime jurídico aplicado entre 

                                                 
11 Anteriormente, o regime de aplicações de investidores não residentes era disposto na Resolução CMN nº 

2.689/00, e por outros normativos específicos, aplicáveis, por exemplo, a Depositary Receipts, Fundo Mútuo de 

Investimento em Empresas Emergentes (FMIEEs) e Fundos de Investimento Imobiliários (FMI). Sobre o assunto: 

VIEIRA, José Luiz Conrado. Novo Regramento do Capital Estrangeiro. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 8, n˚ 30, out/dez, 2005. p. 194 
12 Resolução CMN nº 4.373/14. 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. 2º Ficam aprovados os Regulamentos anexos à presente Resolução, que disciplinam: I - a aplicação 

nos mercados financeiro e de capitais dos recursos externos ingressados no País, por parte de investidor não 

residente, inclusive a partir das contas em moeda nacional de residentes, domiciliados ou com sede no exterior. 
13 Art. 1º caput c/c art. 5º I, ambos da Resolução CMN nº 4.373/14. 
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os investidores, distinguindo aqueles residentes no exterior e os residentes no Brasil. Indicando-

a como elemento de conexão para a aplicação do regime jurídico do INR  

1.2.1 O elemento de conexão 

 Do exposto acima, é possível identificar que a caracterização pela instituição financeira 

da residência do investidor definirá o conjunto de regras e normas aplicadas. O elo de conexão 

ao ligar pessoas com determinados ordenamentos (Xavier, 2010, p. 188) exercerá papel 

fundamental para determinar o regime jurídico aplicado. 

 Não obstante, antes de analisar o conceito, é necessário ressaltar que para a definição 

do regime jurídico aplicado, inclusive quanto em âmbito tributário, não deve ser considerada o 

elo de conexão da nacionalidade. Dolinger e Tiburcio (2016, p. 317) no âmbito do Direito 

Privado Internacional, afirmam que o princípio domiciliar seria o meio-termo mais adequado 

às exigências do comércio internacional, pois “as teorias – da nacionalidade e da territorialidade 

– não mais se coadunam com as realidades da hodierna vida internacional”. Xavier (2010, p. 

210) comenta que “a nacionalidade é irrelevante para efeitos de delimitação do poder tributário 

dos Estados”. A nacionalidade como elo de conexão já foi descartada pela doutrina, 

implementando-se a residência, posição hoje dominante14. Assim, um investidor brasileiro 

residente no exterior com aplicação no mercado financeiro brasileiro é considerado um INR. 

 Inclusive, admitir a nacionalidade como elo de conexão para a aplicação do regime 

jurídico aos investidores violaria diretamente a Constituição Federal (CF), uma vez que a Carta 

veda no art. 5˚ caput qualquer discriminação entre nacionais e estrangeiros. Segundo Torres 

(2013) “à lei tributária é vedado estabelecer distinções entre brasileiros e estrangeiros (...) 

nenhum discrime poderá haver na carga tributária, nos benefícios fiscais e nas regras de 

segurança jurídica”.  

 No âmbito tributário, além do critério de residência é adotado um segundo elo de 

conexão, o da fonte dos rendimentos. Xavier (2010, p. 190) afirma que a tributação sobre a 

renda no Brasil consta do elo de conexão (i) objetivo, definido pelo lugar em que se encontra a 

fonte dos rendimentos e o (ii) subjetivo, caracterizado pela residência do investidor. Nas suas 

palavras: 

                                                 
14 Com exceção dos Estados Unidos e das Filipinas, utilizam o critério da nacionalidade. 
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Em face de um movimento internacional de capitais, importa distinguir o país 

onde se situa a empresa ou o receptor de um investimento e onde se obtém a 

renda produzida pelos capitais – o país da fonte – e o país onde reside o titular 

dos fundos fornecidos e que aufere a renda dos capitais investidor no exterior 

– o país de residência. 

 Através do critério da fonte (elo de conexão objetivo) é possível diferenciar dentre os 

rendimentos globais de uma pessoa física ou jurídica aqueles que se submetem à aplicação de 

um dado ordenamento tributário. No qual, apenas os rendimentos auferidos dentro de um país 

poderão ser tributados (Xavier, 2010, p. 190). Em outras palavras, um INR que aufere 

rendimentos no Brasil e em seu país de origem, apenas será tributado pelos rendimentos 

auferidos no Brasil, pois é esta a localização da fonte. 

 Restando claro a adoção do elo de conexão de residência para o INR, é necessário defini-

lo. A exata caracterização da residência do investidor é de extrema relevância uma vez que 

determinará o conjunto de normas e regras aplicadas aos INRs. No âmbito tributário, Bianco 

(2005, p. 190) expõe que a caracterização da residência é determinante para estabelecer o 

regime jurídico tributário a que o INR submete os rendimentos e ganhos auferidos no Brasil. 

Isso porque “o regime de tributação dos ganhos dos não residentes no país é completamente 

diverso do regime de tributação dos residentes”. 

 O conceito tributário de residência para pessoas físicas no Brasil é especificada na IN 

SRF nº 208/02 em seus art. 2º e 3º15. São não residentes, aqueles que não residam no Brasil em 

caráter permanente, que se retire em caráter permanente do território nacional, que na condição 

de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços como funcionária de órgão de governo 

                                                 
15 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. § 1° 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. Art. 4º A partir do momento em que a pessoa física adquira a 

condição de residente ou de não-residente no País, dar-se-á o retorno à condição anterior somente quando ocorrer 

qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º ou 3º, conforme o caso. 
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estrangeiro situado no País e etc, sempre em consonância com as exceções previstas no art. 2º 

da IN. 

 As pessoas jurídicas, no entanto, não possuem conceito exato de residência, pelo que 

este coincide com o mesmo conceito de domicilio previsto nos termos do art. 75, IV16, da Lei 

nº 10.406/02 (“Código Civil”). Que define a residência como o “lugar onde funcionarem as 

respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou 

atos constitutivos.” Em consequência, estando as diretorias, administrações ou o endereço que 

consta em seu Estatuto Social no exterior, deve ser considerado como INR. 

 A definição prevista no Código Civil não é livre de discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais. Tendo como exemplo as chamadas sociedades transacionais que possuem 

diversas residências, ao se estabelecerem em diferentes países e se sujeitarem às diferentes 

jurisdições17. Sociedades que tem poder econômico importante “para o desenvolvimento de 

vários países visto que detêm capital, tecnologia e capacidade gerencial, mercadológica e 

organizacional” (Ferreira e Guimarães, 2013, p. 9). A estas, a definição de residência continua 

em ampla discussão. 

 Importante ressaltar que apesar do uso da expressão “residência”, o termo engloba os 

investidores “residentes, domiciliados ou com sede no exterior”. No âmbito tributário, as 

terminologias se assemelham e são tratadas como conceitos iguais18 (Xavier, 2010), 

denominadas apenas como residência, no entanto, o Código Civil apresenta terminologias 

diferentes.  

 Para o Direito Civil, segundo Maria Helena Diniz (2002, p. 194), para as pessoas 

naturais o “domicilio é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de 

direito e onde exerce ou pratica, habitualmente, seus atos e negócios jurídicos”, distinguindo-

                                                 
16 Art. 75 §2º Código Civil. “Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, 

o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu 

estatuto ou atos constitutivos. ” 
17 No entendimento de Tôrres (2001, p. 108), “transnacional será tanto um grupo de empresas como uma empresa 

que mantenha distintas residências no exterior ou nacionalidades, como aquela que participa no capital de empresas 

não residentes, com poder de influência sobre as respectivas decisões destas ou não. ” 
18 Conforme entendimento da OECD Model Tax Convention, o posicionamento adotado em âmbito internacional 

é o mesmo. Texto original: “4. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 

means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, 

place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political 

subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that 

State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.” 
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se da residência, ao passo que esta é o lugar em que habita, mesmo que dele se ausente 

temporariamente. De acordo com a autora: 

O domicílio é um conceito jurídico, por ser local onde a pessoa responde, 

permanentemente, por seus negócios e atos jurídicos, sendo importantíssimo 

para a determinação do lugar onde se devam celebrais tais atos, exercer 

direitos, propor ação judicial, responder pelas obrigações (CC, art. 327 e 

1.785) 

 Mas o Domicilio Civil deverá ser considerado como “o lugar que ela estabelece sua 

residência com âmbito definitivo”, assim, é necessário que além da residência (elemento 

objetivo), haja o interesse do sujeito em que aquele seja seu local de domicílio. 

 Quanto as pessoas jurídicas,  Maria Helena Diniz (2002, p. 245) expõe que o domicilio 

é a sede da pessoa jurídica, “onde os credores podem demandar o cumprimento das obrigações”. 

Como a pessoa jurídica não tem residência, é considerado o “local de suas atividades habituais, 

de seu governo, administração ou direção, ou, ainda, determinado no ato constitutivo, nos 

termos do art. 75, IV, da Lei nº 10.406/02 mencionado acima. Importante atentar que no Brasil 

a nacionalidade19 da pessoa jurídica é definida pela a sua sede social (art. 11, Lei de Introdução 

às Normas Brasileiras), equiparando-se ao seu domicilio. Por isso, apesar da possível confusão 

entre a residência e a nacionalidade da pessoa jurídica, os conceitos não podem ser confundidos. 

1.2.2 Requisitos legais 

 Apesar de não fazer parte do seu conceito legal, o Estatuto do Capital Estrangeiro, em 

seu art. 3˚20, e a Resolução CMN nº 4.373/14, também em seu art. 3º21, prevêm a necessidade 

de registro no Banco Central para toda e qualquer movimentação do capital estrangeiro no país. 

Para tanto, de início, é necessário o registro dos titulares, pessoas físicas ou jurídicas, bem como 

                                                 
19 No Direito estrangeiro, o conceito de nacionalidade das pessoas jurídicas nem sempre é aquele com a qual a 

sede da companhia é constituída. Pode ser determinada por referência ao local de incorporação (Incorporation 

Doctrine) ou ao local de administração da sociedade (Real Seat). Sobre o assunto: Dolinger, Jacob; TIBURCIO, 

Carmem. Direito Internacional Privado. 13º ed. Rev., atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pag 251-

257); XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 211. 
20 Em 1962 a Lei 4.131/62 destinava a obrigação do registro para a Superintendência da Moeda e do Crédito 

(“SUMOC”), in verbis: “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 registrados: (...)”. No entanto, o órgão foi extinto em 31 de dezembro de 

1964 através da lei 4.595, que criou o Bacen e o CMN, transferindo-lhes as competências da Sumoc. 
21 “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.”. 
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os representantes do INR no Cademp (Cadastro de Empresas)22, registro especial dentro do 

Banco Central. O investidor não residente deve também registrar-se no Registro Declaratório 

Eletrônico (RDE)23, que fiscalizará o controle do ingresso, reinvestimento e remessa de lucros, 

o repatriamento de capital, entre outros. A aprovação do registro não depende de prévia análise, 

confia-se ao investidor a veracidade das informações, ainda que essas possam ser fiscalizadas 

posteriormente pelo Banco Central. 

 A Resolução CMN nº 4.373/14 também obriga o INR previamente ao início de suas 

operações a obter registro na CVM.24 O registro, nos termos da Resolução CVM n˚ 56025, 

decorrerá no fornecimento automático no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Ainda, 

a Resolução CMN nº 4.373/14 impõe ao INR a obrigação de nomear um representante no Brasil 

que atuará como: 

(i) representante legal26, responsável por realizar os cadastros e apresentar as informações 

às autoridades brasileiras, com poderes para receber citações, intimações e notificações 

relativas a procedimentos judiciais ou administrativos instaurados contra o INR. É 

obrigatoriamente uma instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco 

Central;  

(ii) representante fiscal27, responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias, com 

responsabilidade tributária solidária no pagamento dos tributos; 

(iii)  custodiante, autorizado pela CVM, nos termos da Instrução CVM n˚ 542/13, 

responsável por guardar todos ativos do investidor, com envio de relatórios regulares e 

atualizados.  

                                                 
22 O Cademp é destinado apenas para os investidores nas modalidades RDE-ROF e RDE-Portfólio. Os investidores 

estrangeiros diretos (IED) necessitam apenas do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou de Pessoa Física 

(CPF), realizado diretamente na Receita Federal, não requerendo registro no Cademp. 
23 Foi instituído através da Circular Bacen 3689/201323 e complementada pela Circular Bacen 3.690/13, realizado 

pelo sistema do Banco Central (SisBacen). A Resolução é o resultado de uma série de modificações, tendo como 

marco inicial a Circular Bacen 2.997/2000. Desde então foi alterada diversas vezes pelo Banco Central por meio 

das Circulares Bacen nos 3.752/2015, 3.783/2016, 3.814/2016, 3.822/2017, 3.837/2017, 3.844/2017 e 3.883/2018. 
24 Art. 2º, da Resolução CMN nº 4.373/14. 
25 Complementado pela Ofício-Circular CVM/SIN/n° 2/2014 e Ofício-Circular CVM/SIN/n° 3/2016, regra que 

tem como objetivo apenas esclarecer dúvidas e traçar orientações gerais. 
26 Art. 2º I e III e §2º, Resolução CMN nº 4.373/14. 
27 Art. 2º §1º Anexo I, da Resolução nº 4.373/14. 
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 Apesar da possibilidade de separar tais funções em diferentes instituições28, na prática 

o que se observa é a concentração de todas em uma mesma instituição financeira29. Sendo uma 

mesma instituição responsável por todas as funções impostas na lei, ela deve realizar todos os 

atos do INR no Brasil e responder a todas as obrigações fiscais e legais, atribuindo-a grande 

responsabilidade perante as autoridades reguladoras brasileiras. 

 Em suma, portanto, o investidor residente, domiciliado ou com sede no exterior, com 

intenções de ingressar capitais nos mercados financeiro e de capitais brasileiro, cadastrar-se-á 

no Banco Central e na CVM, através da instituição financeira por ele contratada para a compra 

e venda dos ativos desejados. Sendo esta intermediária responsável por todos os atos do INR 

no Brasil, inclusive o recolhimento do imposto de renda quando dos rendimentos e ganhos de 

capitais auferidos.  

1.3 Previsão do investidor não residente no direito tributário brasileiro. 

 Em consonância com o texto constitucional a legislação brasileira veda a distinção entre 

nacionais e estrangeiros30, impedindo o ordenamento de conter qualquer discriminação entre a 

nacionalidade dos investidores. Contudo, mesmo se sujeitando às mesmas regras31, a legislação 

ainda prevê diferenciação quanto a sua residência com regime tributário distinto entre o 

residente no exterior e o residente no Brasil.  

 Os INR são tributados exclusivamente na modalidade da fonte32, na qual imputa-se ao 

seu responsável tributário - as instituições financeiras33 - o dever de recolher o tributo pelo 

investidor. Como descreve Baleeiro (2002, p. 313): 

                                                 
28 Art. 2º I e III e §2º, Resolução CMN nº 4.373/14.  
29 Antes da edição da Resolução CMN n˚ 4.373/14, a Resolução CMN n˚ 2.689/00 possibilitava o exercício das 

funções de representante legal, tributário e custodiante por pessoa física. Tendo como requisito a nomeação de 

instituição autorizada a funcionar pelo Bacen, corresponsável pelo cumprimento das obrigações. (art. 3˚ §2˚, 

Resolução CMN n˚ 2.689/00). 
30 Art. 5˚ caput, CF/88. Art. 150 CF c/c Art. 2º, da Lei nº 4.131/62, que assim dispõe: “art. 2˚ ao capital estrangeiro 

que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade 

de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei.” 
31 Art. 18 lei 9.249/95 e art. 684 do Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda - “RIR”). 
32 Art. 682 I, RIR. 
33 Art. 780, RIR (incluído pela lei nº 8.981, de 1995, art. 79) e IN RFB nº 1.585, §§ 2º e 3º do art. 85. Com texto 

igual, os artigos preveem que o investimento estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais somente poderão 

ser realizados no País por intermédio de representante legal, previamente designado dentre as instituições 

autorizadas pelo Poder Executivo a prestar tal serviço e que será responsável, nos termos do art. 128 do CTN, pelo 

cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e ordem do representado. 
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É a técnica da retenção ou desconto na fonte (stoppage at source; pay 

as you go, ou pay as you earn), que imprime eficiência maior à máquina 

de arrecadação do imposto sobre a renda, já porque previne a sonegação 

ou a displicência do titular dos créditos, já porque funciona com mais 

rapidez, comodidade, simplicidade e economia. 

 A legislação também atribuiu às instituições financeiras responsabilidade solidária para 

fins tributários.34 Responde perante à Receita Federal por todos os tributos recolhidos 

incorretamente ou não pagos decorrentes dos rendimentos auferidos no Brasil pelos INRs. 

Conceituada como responsabilidade por substituição Baleeiro (2002, p. 756) afirma que é a 

responsabilidade pela qual "transfere o débito, nascido em nome do contribuinte, 

exclusivamente para o responsável, que o substitui". O imposto recairá apenas sobre os 

rendimentos e ganhos de capital auferidos no Brasil, uma vez que, pelo princípio tributário da 

territorialidade foge do poder do Estado tributar qualquer renda auferida fora de seu território.  

 Ainda, preocupou-se o legislador em estabelecer regime especial de tributação aos INRs 

com vias de incentivar o livre fluxo de capitais internacionais e promover financiamento 

externo do desenvolvimento econômico no país (Bianco, 2005. p. 187). Incentivando as 

aplicações dos recursos do INR no Brasil, sem deixar de captar uma parcela da manifestação 

de capacidade contributiva produzida (Bianco, 2005. p. 187). Em vista disso, foram concedidos 

benefícios fiscais que, dependendo da operação, podem chegar a alíquota zero de Imposto de 

Renda aos rendimentos e ganhos de capital auferidos no Brasil.  

 O INR para usufruir do benefício precisa preencher os requisitos da Resolução CMN n˚ 

4.373/14 e não pode residir em paraíso fiscal35, “considerados aqueles que não tributam a renda 

ou que tributam a alíquota inferior à 20%” (vinte por cento). Caso contrário, não há o benefício 

                                                 
34 Art. 128 c/c art. 134 III e 135, Código Tributário Nacional (“CTN”) c/c art. 780 RIR. 
35 São considerados paraísos fiscais para efeitos tributários: I - Andorra; II - Anguilla; III - Antígua e Barbuda; V 

- Aruba; VI - Ilhas Ascensão; VII - Comunidade das Bahamas; VIII - Bahrein; IX - Barbados; X - Belize; XI - 

Ilhas Bermudas; XII - Brunei; XIII - Campione D' Italia; XIV - Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e 

Sark); XV - Ilhas Cayman; XVI - Chipre; XVIII - Ilhas Cook; XX - Djibouti; XXI - Dominica; XXII - Emirados 

Árabes Unidos; XXIII - Gibraltar; XXIV - Granada; XXV - Hong Kong; XXVI - Kiribati; XXVII - Lebuan; 

XXVIII - Líbano; XXIX - Libéria; XXX - Liechtenstein; XXXI - Macau; XXXIII - Maldivas; XXXIV - Ilha de 

Man; XXXV - Ilhas Marshall; XXXVI - Ilhas Maurício; XXXVII - Mônaco; XXXVIII - Ilhas Montserrat; XXXIX 

- Nauru; XL - Ilha Niue; XLI - Ilha Norfolk; XLII - Panamá; XLIII - Ilha Pitcairn; XLIV - Polinésia Francesa; 

XLV - Ilha Queshm; XLVI - Samoa Americana; XLVII - Samoa Ocidental; XLVIII - San Marino; XLIX - Ilhas 

de Santa Helena; L - Santa Lúcia; LI - Federação de São Cristóvão e Nevis; LII - Ilha de São Pedro e Miguelão; 

LIII - São Vicente e Granadinas; LIV - Seychelles; LV - Ilhas Solomon; LVII - Suazilândia; LIX - Sultanato de 

Omã; LX - Tonga; LXI - Tristão da Cunha; LXII - Ilhas Turks e Caicos; LXIII - Vanuatu; LXIV - Ilhas Virgens 

Americanas; LXV - Ilhas Virgens Britânicas; LXVI - Curaçao; LXVII - São Martinho; LXVIII - Irlanda.  Instrução 

Normativa RFB nº 1.037, de 04 de junho de 2010 que relaciona países ou dependências com tributação favorecida 

e regimes fiscais privilegiados. 
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e o regime tributário será idêntico àquele a que se submetem os investidores residentes no 

Brasil.   

 Como regra geral, assim como os residentes, os rendimentos dos não residentes são 

tributados à alíquota de 15% (quinze por cento). No entanto, os ganhos de capital auferidos 

através de qualquer investimento em renda variável36, o que inclui os recebidos em operações 

realizadas na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como nas 

operações com ouro ativo financeiro, fora da bolsa, tem alíquota zero sobre o importo de renda. 

O mesmo ocorre com os rendimentos obtidos das aplicações em Títulos Públicos Federais e em 

Fundos de Investimento em Participações (“FIP”)37. A aferição de rendimentos em FIDCS 

fechados e abertos38 e FIA, por outro lado, tem alíquota fixa de 10% (dez por cento) de IR.  

 À título exemplificativo, segue quadro comparativo entre residentes e não residentes no 

Brasil, quanto as alíquotas aplicadas aos rendimentos e ganhos de capital oriundos dos 

investimentos nos mercados financeiro e de capitais: 

  

                                                 
36 Incluídos as ações no mercado à vista, operações a termo, no mercado futuro e de opções. Exclui operações com 

derivativos que resultem em rendimentos predeterminados.  
37Lei no 11.312, arts. 3˚; IN n° 1.585, art. 95. Esse beneficio não se aplica ao titular de quota de FIP que detenha 

(isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas) 40% ou mais da totalidade das quotas, ou cujas quotas 

lhe derem direito a rendimento superior a 40% do total de rendimentos auferido pelo Fundo; ou aos Fundos que 

detiverem em sua carteira mais de 5% do PL em títulos de dívida (exceto debêntures conversíveis em ações e 

títulos públicos federais) ( Lei no 11.312, art. 3o, §§1o, I e II e art. 2o; IN n° 1.585, art. 95, §1° e §3°). 
38 Referência: MP no 2.189, art. 16; IN n° 1.585, art. 89, I 
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Figura 1 - Tributação de investidores residentes e não residentes. 

Investidores no 

Brasil: 

Residentes Não residentes 

PF PJ PF e PJ 

Renda Variável 

Renda Geral3940 

 15% sobre ganhos líquidos 

mensais e 0,05% na fonte 

 Alíquota zero até R$ 20.000 

mil mês 

15% sobre ganhos líquidos 

mensais e 0,05% na fonte 

 

Alíquota zero sobre 

ganhos de capital 

Renda fixa 

Regra Geral 

Determinado conforme o prazo:  

22,5% (até 180 dias) 

20% (181 a 360 dias) 

17,5% (361 a 720 dias) 

15% (acima de 720 dias) 

Determinado conforme o prazo:  

22,5% (até 180 dias) 

20% (181 a 360 dias) 

17,5% (361 a 720 dias) 

15% (acima de 720 dias) 

15% sobre os 

rendimentos 41 

Títulos Públicos 

Federais42 
Regra geral Regra Geral 

Alíquota zero sobre 

rendimentos.43 

Debêntures Regra geral Regra Geral Regra geral 

Fundos de Investimento 

FIA 15% no resgate44 15% no resgate 
10% sobre os 

rendimentos45 

FII 

Alíquota zero nos rendimentos 

distribuídos aos cotistas e 20% 

nos demais casos 

20% sobre os rendimentos 
15% sobre os 

rendimentos. 

FIDC Fechado  Regra geral Regra Geral 
15% sobre os 

rendimentos. 

FIA com cotistas 

exclusivamente 

estrangeiros 

15% de IR 
Alíquota zero sobre rendimentos 

e ganhos de capital46 

 Alíquota zero 

sobre 

rendimentos.47 

FIP48 
15% na amortização, alienação e 

no resgate das cotas. 

15% na amortização e no 

resgate das cotas. 

Alíquota zero sobre 

rendimentos.49 

Fonte: elaborado pela autora.  

  

                                                 
39 Lei nº 8.981, art. 81§1º e IN nº 1.581, art. 90. 
40 Lei nº 11.033, art. 2º §1º e II e IN nº 1.581, art. 57 e 63. 
41 Art. 685 I a RIR 
42 Art. 1˚ II Lei no 11.312; art. 91 IN n° 1.585. 
43 Art. 1˚ II Lei no 11.312; art. 91 IN n° 1.585. 
44 Art. 1˚ §3˚ I Lei no 11.033 c/c art. 18 IN n° 1.585/15. 
45 Art. 89 I IN RFB n˚ 1.585/2015 c/c art. 16 MP n˚ 2.189-49 de 2001 
46 Art. 94 IN RFB n˚ 1.585/15. o regulamento do fundo deverá prever que a aplicação de seus recursos seja 

realizada exclusivamente em depósito à vista, ou em ativos sujeitos a isenção de imposto sobre a renda, ou 

tributados à alíquota 0 (zero). 
47 Art. 1˚ II Lei no 11.312; art. 91 IN n° 1.585. 
48 Art. 2˚, §3˚ e §4˚ Lei no 11.312; art. 32, §§ 3° e 4°IN n° 1.585. Devem possuir, no mínimo, em suas carteiras 

67% de ações de Sociedades Anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Caso não 

cumpram tais limites, os fundos serão tributados conforme a tabela de alíquotas decrescente do IR, dispostas pelo 

art. 1o da Lei no 11.033. 
49 Arts. 3˚, Lei n˚ 11.312 c/c art. 95 IN n° 1.585. Esse benefício não se aplica ao cotista que detenha 40% ou mais 

da totalidade das quotas, ou cujas quotas lhe derem direito a rendimento superior a 40% do total de rendimentos 

auferido pelo Fundo; ou aos Fundos que detiverem em sua carteira mais de 5% do patrimônio líquido em títulos 

de divida. 
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2. O BENEFICIÁRIO FINAL 

 

2.1 O conceito de beneficiário final 

Em maio de 2016, o conceito de beneficiário final suscitou maiores debates no Brasil. 

Através da edição da IN RFB nº 1.634/16 a RFB tornou a indicação do benificiário final das 

sociedades empresárias requisito obrigatório para obter o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ). A norma, tornou-se eficaz para as novas sociedades em 1º de julho de 2017 e, paras as 

que já continham o CNPJ, com data limite para o envio das informações até 31 de dezembro de 

2018. Contudo, como informado pelos representantes dos setores público e privado 

entrevistados, os dados das pessoas naturais caracterizadas como beneficiário final dos INRs – 

assim como dos investidores residentes no Brasil - eram em grande parte até aquele momento 

desconhecidos. 

A IN RFB n˚ 1.634/16, ao revogar a antiga IN RFB n˚ 1.470/14, incluiu, dentre outras 

alterações, o “Capítulo IV – Beneficiário Final”. De acordo com seu art. 8º é necessário indicar 

a pessoa natural em nome da qual as transações são conduzidas e aquelas que, em última 

instância, possuem, controlam ou influenciam significativamente a sociedade empresária. 

Entendendo-se como influência significativa, quando (i) possui mais de 25% (vinte e cinco por 

cento) do capital da entidade ou (ii) detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais 

e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade 50, como segue: 

Art. 8º As informações cadastrais relativas às entidades empresariais e às 

entidades a que se referem os incisos V, XV, XVI e XVII51 do caput do art. 

4º devem abranger as pessoas autorizadas a representá-las, bem como a cadeia 

de participação societária, até alcançar as pessoas naturais caracterizadas 

como beneficiárias finais ou qualquer das entidades mencionadas no § 3º.  

A responsabilidade primeira de identificar o beneficiário final, assim como comentado 

por Stiglitz e Pieth (2016, p. 13), recai sobre os operadores financeiros, pois tem esses a 

                                                 
50 Foi posteriormente complementada pela Diretiva do Conselho 2016/2258/EU. Disponível em: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849> Acesso em: 24.04.2018. 
51 V - clubes e fundos de investimento, constituídos segundo as normas da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) XV - entidades domiciliadas no exterior que, no País: a) sejam titulares de direitos sobre: 1. imóveis; 2. 

veículos; 3. embarcações; 4. aeronaves; 5. contas-correntes bancárias; 6. aplicações no mercado financeiro ou de 

capitais; ou 7. participações societárias constituídas fora do mercado de capitais; b) realizem: 1. arrendamento 

mercantil externo (leasing); 2. afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos e arrendamento simples; ou 

3. importação de bens sem cobertura cambial, destinados à integralização de capital de empresas brasileiras; XVI 

- instituições bancárias do exterior que realizem operações de compra e venda de moeda estrangeira com bancos 

no País, recebendo e entregando reais em espécie na liquidação de operações cambiais; XVII - Sociedades em 

Conta de Participação (SCPs) vinculadas aos sócios ostensivos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
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obrigação de informar às autoridades regulatórias brasileiras. Como as instituições financeiras 

atuam como responsáveis legais, tributárias e custodiantes do INR no Brasil, têm elas a 

responsabilidade de requisitar as informações e encaminhá-las à respectiva autoridade. Devido 

ao CNPJ do INR decorrer diretamente do registro da CVM e do Banco Central, a IN RFB N˚ 

1.634/16 atentou, em seu art. 19, a obrigação do envio das informações e dos documentos 

relativos ao beneficiário final à Receita Federal sempre que requisitadas.  

Fruto de estudos52 entre os diversos órgãos dos poderes federais no âmbito da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)53, a implementação 

da medida regulatória para a identificação do beneficiário final está inserida dentro do combate 

internacional ao denominado fluxo financeiro ilícito (Reuter. 2017, p. 4). Termo que abrange a 

transferência internacional de dinheiro provenientes de evasão fiscal, corrupção e lavagem de 

dinheiro. Reuter (2017. p. 4) explica que de acordo com tal definição, “ilícito” não significa 

“ilegal”. Ao passo que, apesar de incluírem em seu conceito as condutas que violem diretamente 

a lei – ilegais - abrangem as transações incertas quanto a sua legalidade como, por exemplo, a 

transferência de lucros por empresas multinacionais.  

Sob essa perspectiva, a norma buscaria suprir a necessidade de transparência financeira 

e tributária internacional para combate da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção 

e o financiamento ao terrorismo (Stiglitz e Pieth. 2016, p. 12). Como exposto por Vermeulen 

(2013, p. 40), o intuito com a identificação obrigatória desses beneficiários, apesar de não 

impedir a prática de atos ilícitos, ajuda a identificá-los, uma vez que orientará as autoridades a 

determinar a origem dos fluxos de investimento, respondendo com o enforcement adequado. 

 Destaca-se que o recurso à constituição de estruturas societárias em outros países não é 

por si só ilegal, existem muitas razões legítimas, entre elas, questões de controle gerencial, 

gestão de fluxo de caixa, exercer a atividade em outras jurisdições ou a busca à benefícios 

fiscais. Contudo, assim como sustentado por Reuter (2017, p. 4) e Stiglitz e Pieth (2016, p. 12), 

                                                 
52 Comentários à Consulta Pública 05/2016 – dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investi

mento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf> Acesso em: 18.05.2018. 
53 A ENCCLA, criada em 2003, é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com uma 

diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns 

casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, e para a formulação de políticas públicas 

voltadas ao combate àqueles crimes. (Quem somos. ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 

e à Lavagem de Dinheiro. Disponível em: <http://enccla.camara.leg.br/quem-somos>. Acessado em: 

30.03.2018.) 

http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investimento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf
http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investimento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf
http://enccla.camara.leg.br/quem-somos
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em alguns casos, as estruturas jurídicas podem ser utilizadas para fins ilícitos, como fraude, 

sonegação, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

Na entrevista, o diretor jurídico da gestora “b” afirma que a identificação do beneficiário 

final no Brasil teve seu inicio na Ação Penal 470 do Relator Ministro Joaquim Barbosa 

(“Mensalão”), período pelo qual o compliance de instituições financeiras ficou muito mais 

rigoroso, com a edição da lei de lavagem de dinheiro (Lei n˚ 9.613/98). Para o entrevistado, a 

mudança da atuação das instituições financeiras é “nítida em termo de rigor desde que a 

legislação de lavagem de dinheiro entrou em vigor”.  

A identificação do beneficiário final para o autor holandês Jos de Wit (2007, p. 156) se 

relaciona com a medida de compliance utilizada no mercado financeiro “know your custumer” 

(“conheça com quem está negociando”). A medida decorre de uma pressão política para a 

implementação de sistemas e procedimentos para satisfazer seus reguladores e para evitar que 

suas operações sejam mal utilizadas para a lavagem de dinheiro e outras modalidades de crime 

econômico financeiro (Jos de Wit, 2007). Por isso, é necessário que a instituição financeira 

“conheça seu cliente” (know your custumer), “conheça as operações de seu cliente” (know the 

transactions of your custumers) e “conheça o cliente de seu cliente” (know the custumer of your 

custumer). 

Reuter (2017, p. 4) comenta que a identificação do beneficiário final surgiu dentre uma 

série de medidas regulatórias para promover o combate aos fluxos financeiros ilícitos. Citando, 

por exemplo, a troca automática de informações para fins tributários (Global Exchange of 

information) 54. A medida, implementada no Brasil em 2017, é um acordo global de troca de 

informações de contas financeiras para combater a evasão tributária por meio da utilização de 

veículos de investimento constituídos em paraísos fiscais e a melhorar o cumprimento das 

                                                 
54 A troca automática de informações, foi realizada no âmbito da OECD, denominada de CRS (Commom 

Reporting Standard), no Brasil foi introduzida como Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em 

Matéria Tributária (introduzida através do Decreto nº 8.842/16 (aprovação pelo Decreto legislativo nº 105/16), e 

da IN RFB nº 1.680/16 e IN RFB nº 1.571/15). Foi desenvolvida em resposta à solicitação do G20 e aprovado pelo 

Conselho da OCDE em 15 de julho de 2014, solicitando que as jurisdições obtenham informações de suas 

instituições financeiras e automaticamente troquem essas informações com outras jurisdições anualmente. Ele 

define as informações da conta financeira a serem trocadas, as instituições financeiras obrigadas a informar, os 

diferentes tipos de contas e contribuintes cobertos, bem como os procedimentos comuns de diligência a serem 

seguidos pelas instituições financeiras. Em 2017, países como Bermudas, Reino Unido, Índia e México já 

iniciaram a troca, o Brasil começará a partir de 2018. Os EUA não fazem parte do acordo (Maiores informações 

em: What is CRS? OECD better polices for better lives. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/common-reporting-standard/>. Acesso em: 16.05.2018.). 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
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obrigações tributárias. Assim como apontado pela advogada da gestora “a” e a Jurista, a troca 

automática de informações para fins tributários se inclui na “tendência global de maior 

transparência às operações financeiras e de capitais pelo mundo”. A criação da IN RFB n˚ 

1.634, nesse aspecto, criaria maior efetividade ao acordo internacional. 

Em vista da transparência financeira a comunidade internacional elaborou uma 

sequência de convenções55 para prevenir o abuso do setor financeiro para fins ilícitos (Stiglitz 

e Pieth. 2016, p. 12). O termo beneficiário final, em inglês, beneficial owner, foi pela primeira 

vez utilizado em 1998 na Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF – Financial Action Task 

Force) (Stiglitz e Pieth. 2016, p. 12), para o combate à lavagem de dinheiro, prevendo já em 

1998 a necessidade de identificação do beneficiário final.  

Ao longo do tempo, as Força Tarefas foram aprimorando e a legislação de Lavagem de 

dinheiro (anti-money laudering) foi reforçada (Stiglitz e Pieth. 2016, p. 12). Em 2012, à título 

de exemplo, novo documento da FATF foi criado, prevendo ações de conformidade (Custumer 

Due Diligence) das instituições financeiras, constatando a necessidade de verificação de seu 

cliente, assim como, a identificação do beneficiário final. No documento, a definição do 

beneficiário final já era caracterizada de maneira similar a IN RFB n˚ 1.634/14: pessoa natural 

que em última análise controla ou possui a sociedade, com influência significativa definida em 

25% (vinte e cinco por cento). 

  Em 201356, os países do G857 endossaram os princípios fundamentais sobre 

beneficiários finais, incentivando às empresas à obterem e manterem informações sobre quem 

as possui e controla. Os princípios foram amplamente reiterados em outubro de 201458 quando 

o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), organismo internacional vinculado à OECD, 

publicou o “FTAF Guidance – Transparency and Beneficial Ownership”, guia para auxiliar os 

                                                 
55 Stiglitz e Pieth (2016, p. 12), elencam as diversas convenões que conteram previsões de combate à ilícitos 

tributários: Convenção de Viena contra o Tráfico de Entorpecentes de 1988; Convenção das Nações Unidas contra 

o Crime Organizado Transnacional (2000), a Convenção sobre o Combate contra a Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros da OCDE (1997); a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC, 2003); 

entre outros. 
56 G8 2013: new rules to bring unprecedented transparency on company ownership. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/news/g8-2013-new-rules-to-bring-unprecedented-transparency-on-company-

ownership>. Acesso em: 25.04.2018 
57 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Reino Unido e Rússia. (Fonte: 

https://www.gov.uk/government/topical-events/g8-2013) 
58 FATF guidance. Transparency and Beneficial Ownership. Disponível em: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf Acesso em: 25.02.2018.  

https://www.gov.uk/government/news/g8-2013-new-rules-to-bring-unprecedented-transparency-on-company-ownership
https://www.gov.uk/government/news/g8-2013-new-rules-to-bring-unprecedented-transparency-on-company-ownership
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf


31 

 

 

países na implementação do conceito. Em novembro do mesmo ano59 na Austrália, o 

G2060 aprovou dez princípios a serem observados por seus membros, definindo o tema como 

de alta prioridade. 

Os países devem assegurar que as autoridades competentes (incluindo 

autoridades policiais e da procuradoria, autoridades de supervisão, 

autoridades fiscais e unidades de informação financeira) tenham acesso a 

informações adequadas, precisas e atuais sobre o beneficiário final da pessoa 

jurídica. Os países podem implementar isso, por exemplo, através de registros 

centrais de beneficiários finais de pessoa jurídicas ou outros mecanismos 

apropriados.61 

 Apesar da promoção da transparência tributária internacional, a identificação do 

beneficiário final ainda encontrava obstáculos, principalmente quanto o método de aplicação, 

uma vez que não havia sistema rígido e claro para as instituições financeiras (Stiglitz e Pieth. 

2016, p. 14). Sob essa perspectiva, em 2015, o Parlamento Europeu editou a Diretiva 

2015/849/EU, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de lavagem 

de capitais ou de financiamento do terrorismo, que requeria aos países signatários a 

identificação do beneficiário final através de um registro geral. 

 Após a Diretiva 2015/849/EU diversas jurisdições como Portugal, Suíça e Índia62 

editaram atos normativos para tornar obrigatório a disponibilização de informações que 

permitam identificar os beneficiários finais. Tais mecanismos ajudam autoridades a identificar 

com maior eficiência e agilidade negócios ilícitos. Nos EUA, por exemplo, a norma é prevista 

como Customer Due Diligence Requirements for financional Instittutions, criada pela 

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), e será eficaz a partir do dia 18 de maio de 

2018. Seu escopo é delinear os requisitos de diligência (Due Diligence) e impor nova exigência 

                                                 
59 G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency. Disponível em: 

<https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/AntiCorruption/Documents/G20High-

LevelPrinciplesOnBeneficialOwnershipTransparency.pdf>. Acesso em: 25.04.2018 
60 África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados 

Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.  
61 Texto original: “Countries should ensure that competent authorities (including law enforcement and 

prosecutorial authorities, supervisory authorities, tax authorities and financial intelligence units) have timely 

access to adequate, accurate and current information regarding the beneficial ownership of legal persons. Countries 

could implement this, for example, through central registries of beneficial ownership of legal persons or other 

appropriate mechanisms.” 
62 Disclosure of Beneficial Ownership in Selected Countries. Junho de 2017. Disponível em: 

<https://www.loc.gov/law/help/beneficial-ownership/disclosure-beneficial-ownership.pdf> 

 

 

https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/AntiCorruption/Documents/G20High-LevelPrinciplesOnBeneficialOwnershipTransparency.pdf
https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/AntiCorruption/Documents/G20High-LevelPrinciplesOnBeneficialOwnershipTransparency.pdf
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para as instituições financeiras63 para que identifiquem e verifiquem a identidade dos 

beneficiários finais.64 

 O termo também foi incorporado nas cláusulas dos Tratados Internacionais Contra a 

Bitributação, em que apenas os beneficial owners dos países tratantes poderiam se beneficiar 

do acordo. O uso da cláusula65 era fundamentado com o propósito de evitar a operação 

conhecida como Treaty Shopping66, que tem como objetivo obter benefícios de um Tratado 

bilateral para evitar a bitributação, em que um contribuinte que, de início, não estaria incluído 

entre seus beneficiários, estrutura seus negócios, interpondo, entre si e a fonte do rendimento, 

uma pessoa ou um estabelecimento que faz jus àqueles benefícios (Schoueri, 1988, p. 21).  

 No âmbito dos Tratados Internacionais Contra a Bitributação o beneficial owner foi 

traduzido à beneficiário efetivo, enquanto nos termos da IN RFB nº 1.634/16 há o uso da 

expressão beneficiário final. Dessa forma, beneficial owner no Brasil abrange ambas 

definições. Após a Diretiva do Parlamento Europeu 2015/849/EU, contudo, a utilização do 

termo “Ultimate Beneficial Owner” (UBO) foi implementada para designar aqueles que em 

última instância possuem ou controlam a sociedade empresária.   

                                                 
63 Definido pelo Código de Regulação Federal (Code of federal regulation) (“CFR”) título 31, seção 

1010.605(e)(1). Definem instituição financeira como: bancos, corretoras, fundos mútuos, e corretores de 

commodities. 
64 FinCEN Guidance FIN-2016-G003. Tradução livre de: “the CDD Rule outlines explicit customer due diligence 

requirements and imposes a new requirement for these financial institutions to identify and verify the identity of 

beneficial owners of legal entity customers, subject to certain exclusions and exemptions.” (Disponível em: 

<https://www.fincen.gov/sites/default/files/2016-09/FAQs_for_CDD_Final_Rule_%287_15_16%29.pdf>. 

Acesso em: 26.04.2018) 
65 De acordo com CASTRO (2012, pag. 123), em inglês, o termo beneficiário efetivo é conhecido como beneficial 

owner e é referido diversas vezes na doutrina ora como beneficial owner clause (i.e., cláusula de beneficiário 

efetivo); beneficial owner requirement (i.e., requisito de beneficiário efetivo); e beneficial owner concept (i.e., 

conceito de beneficiário efetivo)., variando de acordo com a preferência terminológica dos autores. Para o autor, 

a expressão mais adequada em inglês seria beneficial owner requirement e, em português, o simples uso de 

beneficiário efetivo para fazer menção ao termo, conceito ou definição de tal expressão seria suficiente para o 

entendimento necessário. 
66 De acordo com TORRES (2001): “A expressão treaty shopping nasceu nos EUA, a partir do termo forum 

shopping, que era utilizado para designar o ato de procurar a jurisdição mais favorável para a decidibilidade de um 

litigio. A similaridade dessa atitude com a de buscar localizar o melhor tratado para usar dos seus benefícios, 

quando o país de residência não mantenha semelhante acordo com o do destinatário, gerou esta designação, por 

volta dos anos 50. E sua aparição serviu para designar a aplicação extensiva do tratado firmado entre EUA e Reino 

Unido às Ilhas Virgens Britânicas, e do tratado entre EUA e Países Baixos às Antilhas Holandesas, territórios que 

sempre mantiveram um regime tributário favorecido (tax havens). Desse modo, as sociedades empresárias sediadas 

nesses dois territórios (Ilhas Virgens Britânicas e Antilhas Holandesas) passaram a gozar dos benefícios das 

respectivas convenções que os abrigavam, sobre as rendas produzidas nos EUA, prescindindo do fato de que as 

referidas sociedades fossem possuídas por pessoas residentes em terceiros países, com os quais não se previa 

qualquer redução de alíquota.” 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/2016-09/FAQs_for_CDD_Final_Rule_%287_15_16%29.pdf
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Castro (2012, p. 68) aponta que a introdução do conceito de beneficiário efetivo no 

ordenamento jurídico brasileiro ocorreu através do art. 24 § 4o da Lei 9.430/96, introduzido 

pela Lei n˚11.727/08 e, em seguida, com a Lei nº 12.249/10, com mesma redação prevista na 

IN RFB nº 1.154/2011. No entanto, afirma que indicam situação extremamente específica, 

diferente daquele previsto no ao beneficiário efetivo dos Tratados Internacionais Contra a 

Bitributação.  

O art. 24 § 4o da Lei 9.430/96, à título de exemplo, dispõe que se considera também 

paraíso fiscal o país cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à (i) 

composição societária de pessoas jurídicas (ii) à sua titularidade e ao (iii) beneficiário efetivo 

de rendimentos atribuídos aos não residentes. A remissão do artigo parece remeter ao mesmo 

sentido do beneficiário final construído ao longo deste trabalho, ao passo que se insere na 

promoção da transparência tributária internacional. 

 Quanto a sua definição exata, esta diferirá em cada jurisdição. O Brasil, seguiu os 

mesmos moldes dos EUA e dos demais países europeus, adotando o UBO como a pessoa natural 

que, direta ou indiretamente, possui mais de 25% do capital da sociedade ou detém ou exerce a 

preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

entidade, ainda que sem controlá-la, nos termos do §1˚ e 2˚, art. 8, IN RFB nº 1.634/1667, in 

verbis:  

§ 2º Presume-se influência significativa, a que se refere o § 1º, quando a 

pessoa natural: I - possui mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital da 

entidade, direta ou indiretamente; ou II - direta ou indiretamente, detém ou 

exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 

dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la.  

 No entanto, a definição não é de todo objetiva. O inciso II ainda encontra especial 

discricionariedade para a definição do que se considera influência significativa. Uma vez que 

define influência significativa pela “preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger 

a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la.”. Neste sentido, cabe 

                                                 
67 § 1º Para efeitos do disposto no caput, considera-se beneficiário final: I - a pessoa natural que, em última 

instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente a entidade; ou II - a pessoa 

natural em nome da qual uma transação é conduzida. § 2º Presume-se influência significativa, a que se refere o § 

1º, quando a pessoa natural: I - possui mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital da entidade, direta ou 

indiretamente; ou II - direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder 

de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la.” 
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mencionar analogicamente o art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”), que ao definir 

o controle da sociedade aberta, prevê a seguinte redação:  

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 

ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, 

que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 

maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de 

eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente 

seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da companhia. 

  

 Assim, no âmbito societário o poder de influenciar a companhia é traduzido na sua 

definição do poder de controle que, até hoje, ainda encontra discussão doutrinária e 

jurisprudencial sobre a sua definição. À título de exemplo, a CVM ao debater o artigo 

supracitado no Processo Administrativo CVM n˚ 2009/1956 (Rel. Dir. Eliseu Martins, j. em 

15.07.2009), questiona se a maioria em uma única assembleia “não é suficiente para afirmar a 

existência de controle com o necessário caráter de estabilidade, mas a falta de obtenção de 

maioria de fato em uma única assembleia é suficiente a excluí-lo”. 

Como se nota, a definição de “preponderância nas deliberações” ou o “poder de eleger 

a maioria dos administradores” assim como discutida nos termos do art. 166 LSA, pode ser 

questionada no inciso II, art. 8º da IN RFB nº 1.634/16. Resultando em certa subjetividade para 

a definição do beneficiário final pela instituição financeira.  

  No âmbito dos Tratados Internacionais Contra a Bitributação, a definição não ocorre 

no mesmo sentido. Em 1977 a expressão “beneficial owner” foi positivada pela primeira vez, 

no Tratado Modelo contra a Bitributação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OECD), no qual, definia que "agents and nominees" 

(procuradores e responsáveis legais) não seriam considerados beneficiários efetivos.68 

 Em 1986, a OCDE elaborou relatório sobre a Conduta de Empresas (OECD, Conduit 

Companies Report, 1986), incluindo nesta conceituação negativa, as sociedade-canais (conduit 

company) que, segundo o relatório, embora sejam proprietárias formais, possuem poderes 

muito limitados que as tornam meras titulares fiduciárias ou administradoras que agem por 

                                                 
68 Artigo 10, Convenção Modelo de 1977, no item 12. 
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conta e ordem de outras partes interessadas.69 Ainda explicita, “Thus the limitation is not 

available when, economically, it would benefit a person not entitled to it who interposed the 

conduit company as an intermediary between himself and the payer of the income.”70  

 Sobre o tema, Xavier opina (2010, p. 121) de modo semelhante: 

As convenções não são, pois, aplicáveis em função do domicílio ou residência 

de meros mandatários, como sucede com os “pay agents” em operações 

financeiras coletivas, de que participam, em regime de sindicato ou consórcio, 

uma pluralidade de bancos credores. Nestas circunstâncias, a aplicabilidade 

ou não do tratado deve aferir-se individualizadamente em face da residência 

ou domicílio de cada um dos credores, os quais aliás são os únicos que poderão 

beneficiar-se de eventuais créditos de imposto. A figura do “pay agent” é, 

assim, absolutamente irrelevante, exceto no que concerne à tributação da 

remuneração pelos seus próprios serviços. 

 O resultado é o que Castro (2012, p. 130) chamou de definição negativa do termo feita 

pelo relatório sobre a Conduta de Empresas da OCDE, uma vez que estes expressamente 

descreveram as pessoas que não serão consideradas, em nenhuma hipótese, como os 

beneficiários efetivos dos rendimentos. Isto é, agentes e mandatários, tal como as empresas-

canal (conduit companies), desde que atuem como agente fiduciários ou administradores da 

renda de terceiros jamais serão qualificados como tal. Não terão direito de invocar a aplicação 

dos benefícios concedidos pelo tratado internacional para evitar a bitributação, uma vez que 

estarão fora do escopo subjetivo dos acordos, não possuindo o direito previsto no tratado (treaty 

entitlement). A partir dessa análise, podemos concluir que o objetivo essencial da cláusula é 

evitar aplicação dos benefícios do acordo tributário para meros intermediários que respondem 

por terceiro. 

 Sob essa perspectiva, a identificação do beneficiário efetivo seria realizada através dos 

elementos fáticos de cada caso, tornando a decisão discricionária. A identificação de quem 

(não) faz jus ao tratado dependeria do que cada instituição financeira determina como “conduit 

companies”. A verificação, portanto, torna-se complexa. Exatamente como expõem Castro 

                                                 
69 Item 12.1, art. 10, do OECD Double Tax Conventions and the Use of Conduit Companies, paragraph 14(b), 

Paris, 1986. Texto original: “The Commentaries mention the case of a nominee or agent. The provisions would, 

however, apply also to other cases where a person enters into contracts or takes over obligations under which he 

has a similar function to those of a nominee or an agent. Thus, a conduit company can normally not be regarded 

as the beneficial owner if, though the formal owner of certain assets, it has very narrow powers which render it a 

mere fiduciary or an administrator acting on account of the interested parties (most likely the shareholders of the 

conduit company)” 
70Foram realizados outros relatórios de Conduta de Empresas pela OECD (2003, 2008, 2010 e 2011), mas nenhum 

revelou-se como grande mudança no conceito de beneficiário efetivo.  
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(2012, p. 130) a “análise da situação fática culmina por tornar consideravelmente casuística a 

verificação do beneficiário efetivo envolvendo sociedades que atuem como holdings 

intermediárias, dificultando a eleição de uma regra geral única.” 

 Diante da dificuldade de conceituação de “beneficiário efetivo” foi perguntado aos 

entrevistados a diferença entre o conceito de beneficiário final e beneficiário efetivo. Nenhum 

dos entrevistados soube diferenciá-los, tratando-os como sinônimos.  

12. Durante a sua fala, você utilizou a palavra beneficiário efetivo e final, 

há alguma diferença entre as duas?  

R.: Não, é que beneficiário efetivo é como a Receita gosta de falar. É quem 

no final vai receber ou pagar (Gerente da instituição financeira). 

 No entanto, os conceitos apesar de comportarem o mesmo objetivo - identificar o 

beneficiário da operação - não podem ser confundidos. Após a edição da IN RFB n˚ 1.634/16, 

este se tornou mais restritivo, contemplando apenas a pessoa natural que possui mais de 25% 

do capital da entidade, direta ou indiretamente71. Por outro lado, o beneficiário efetivo 

comportaria definição mais ampla, englobando qualquer beneficiário da cadeia societária, com 

exceção dos agentes e representantes de terceiros das conduit companies. 

 Nugroho (2017, p. 5) no artigo “Registro Central como Instrumento Modelo para 

Revelar Beneficiários efetivos para Fins Tributários”72, propõe o registro central de 

identificação de beneficiários finais, baseado na Quarta Diretiva Contra Lavagem de Dinheiro 

(4AMDL), como modelo de identificar os beneficiários finais para fins dos Tratados 

Internacionais Contra a bitributação. Apesar de não diferenciar os beneficiários finais dos 

beneficiários efetivos, demonstra que independente da terminologia utilizada, utiliza-o como 

um “ (…) fator chave na localização de criminosos que poderiam esconder sua identidade por 

trás de um veículo de investimento ou sociedade empresária”. 

 Antes da IN RFB n˚ 1.634/16, não havia um conceito concreto de beneficiário final 

equiparando-se ao termo de beneficiário efetivo. Por isso, as instituições financeiras tinham a 

discricionariedade de escolher caso-a-caso qual veículo societário seria considerada o 

beneficiário final. Ainda, os conceitos de beneficiário efetivo construídos sob a discussão dos 

Tratados Internacionais Contra a Bitributação, restariam inaplicáveis à discussão atualmente 

travada frente aos INRs, uma vez que a conceituação do beneficiário efetivo não se relaciona 

                                                 
71 Art. 8˚ §2˚ I, IN RFB n˚ 1.634/16. 
72 Texto original: “Central Register as a Model Instrument to Unveil Beneficial Owners for Tax Purposes” 
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com mero procedimento registral, mas sim, com a exclusão de determinados beneficiários do 

uso dos Tratados Internacionais celebrados entre os países.    

2.2 A previsão do beneficiário final no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Para melhor entendimento, buscou-se a partir de pesquisa bibliográfica à juristas 

tributaristas a menção do beneficiário final dos investidores estrangeiros. No entanto, não foi 

encontrado indicação específica sobre o tema. Inclusive, nos Manuais de Direito Tributário, 

Baleeiro (2002), Amaro (2006), Paulsen (2010) e Torres (2013) destacam pouco conteúdo sobre 

a tributação dos residentes no exterior. Dessa forma, sem o aprofundamento sobre o tema, a 

abertura para a discussão sobre os beneficiários finais dos INR resta prejudicada.  

 Não obstante, Xavier (2010) em “Direito Tributário Internacional do Brasil”, insere o 

capítulo “Residentes no Exterior”. Apesar da relevância ao assunto o autor não menciona a 

discussão sobre a tributação de beneficiários finais dos investidores estrangeiros. Inclusive, 

apesar de incluir item sobre a elisão fiscal73 internacional a partir da mudança de domicilio da 

sociedade empresária “com o propósito exclusivo de evitar a sujeição a um certo ordenamento 

tributário ou atrair a aplicação de regime tributário mais favorável”, não menciona o caso dos 

beneficiários finais. A única menção relaciona-se com a cláusula do beneficiário efetivo 

aplicáveis aos Tratados Contra a Bitributação, mas que, devido ao seu caráter específico, não 

construiria o conceito de beneficiário final pretendido.  

 Em termos de legislação, a menção ao beneficiário final era encontrada em 2009 na 

Circular nº 3.461/09 e posteriormente na Circular 3.430/10, que versa sobre os procedimentos 

à prevenção e combate aos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro. Impondo às 

instituições financeiras a obrigação de adotar procedimentos internos que permitam confirmar 

as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações.74A 

circular obriga que as instituições devem abranger “as pessoas naturais autorizadas a 

representá-la, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural 

caracterizada como beneficiário final”75.  

                                                 
73 Xavier (2010, p. 236) divide a elisão fiscal em objetiva e subjetiva. A primeira, ocorre quando opera através da 

residência ou do domicilio do contribuinte (elemento de conexão subjetivo). A segunda, quando se opera pela 

fonte do rendimento (elemento de conexão subjetivo). 
74 Art. 1º caput c/c art. 1º §2º I, Circular nº 3.461/09. 
75 Excetuando, em seu art. 1º §3º, assim como na IN RFB nº 1.634/16, as pessoas jurídicas constituídas sob a forma 

de companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos. 
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 A Instrução CVM nº 523 de 28 de maio de 2002, que altera a Instrução CVM nº 301/99, 

ao impor às instituições financeiras, de maneira geral, e para fins do disposto da Lei de lavagem 

de dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998), a obrigação de adotar regras procedimentos e controles 

internos, visando confirmar as informações cadastrais de seus clientes, mantê-las atualizadas, e 

monitorar as operações por eles realizadas, e identificar os beneficiários finais das operações.76 

 A Instrução CVM nº 534 de 2013, ao alterar a Instrução CVM nº 301/99, também 

ressalta que nas situações em que a instituição financeira estiver impossibilitada de manter 

atualizadas as informações cadastrais de seus clientes ou em situações e operações em que não 

seja possível identificar o beneficiário final, deve a instituição financeira manter contínuo 

monitoramento e comunicar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) todas 

as transações ou propostas de transação que possam constituir sérios indícios de crimes de 

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal.77 

 A mesma norma, em seu 10º, impõe especial atenção (i) nas operações ou propostas 

cujas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e 

instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco 

de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/88 ou com eles relacionados; (ii) nos indícios 

de burla aos procedimentos de identificação e registro (iii) nos clientes e operações em que não 

seja possível identificar o beneficiário final; e, ainda impõe a obrigatoriedade de reporte ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), das operações realizadas que 

configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. 

 A FEBRABAN através da Normativa do Sistema de Auto Regulação Bancária (SARB) 

nº 11/2013 indicava às instituições financeiras participantes a identificação de 100% das 

pessoas naturais participantes da cadeia societária, “com a coleta de nome completo, número 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e percentual de participação e, a partir desses 

dados, avaliarem os riscos e a necessidade de obtenção de dados adicionais”. 

 Todas as obrigações citadas acima previstas na IN RFB nº 1.634/16, Circular Banco 

Central 3.461/09 e Resolução CVM nº 523 foram instituídas em âmbito geral, mas tiveram 

efeitos diretos no regime do INR, transferindo o ônus de verificação às instituições financeiras. 

                                                 
76 Art. 3º-A, Resolução CVM nº 523. 
77 Art. 6º XV c/c art. 7º da Instrução CVM nº 523/02. 
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2.3 As ações da Receita Federal 

 Sob a perspectiva acima, nota-se que a identificação do beneficiário final do INR 

tornou-se requisito obrigatório. A busca ocorreu devido à tendência de transparência fiscal 

internacional levando as autoridades brasileiras a atuarem no mesmo sentido. 

 No âmbito da Delegacia de Maiores Contribuintes78, a RFB comunicou fiscalização 

realizada desde 201579 de suposta utilização indevida por investidores residentes no Brasil de 

benefícios fiscais atribuídos aos INRs, em especial, o uso dos benefícios destinados aos INRs 

que aplicam no mercado de capitais brasileiro por meio de Fundos de Investimento de 

Participação (FIP). De acordo com a, investidores residentes no Brasil e em paraísos fiscais 

vem constituindo veículos de investimento no exterior – INR – para aplicar nos mercados 

financeiro e de capitais brasileiro, como se não residentes fossem e, nesse contexto, figurarem 

como beneficiários finais/efetivos de estruturas jurídicas voltadas para conceder benefícios 

fiscais a INRs no Brasil. 

 Sem a pretensão de exaurir a atuação da Receita Federal, é possível, ao menos, indicar 

três medidas adotadas que afetaram diretamente o regime jurídico do INR. A primeira, como 

estratégia normativa, que já foi tratada no Capítulo 2, na qual a edição da IN RFB nº 1.634/16, 

tornou obrigatório a identificação do beneficiário final. A norma, ainda está em processo de 

institucionalização e adaptação nas mais diversas entidades, uma vez que além das instituições 

financeiras necessitarem das informações, as gestoras, custodiantes e demais empresas que 

contém INR também precisam identificá-los.  

 A segunda estratégia, tem cunho interpretativo, quando em outubro de 2017 auditores 

da teriam se reunido com nove instituições financeiras, a Febraban, a Anbima e, ainda, com a 

CVM e o Banco Central para dialogar sobre o registro – e a tributação - dos INR (GRANER, 

2017). O objetivo era comunicar os fortes indícios de fraude tributária encontrados pela Receita 

                                                 
78Setor especializado da Receita Federal para análise de informações internas e externas dos maiores contribuintes 

com o objetivo de identificar situações de desconformidade tributária. De acordo com o Relatório anual da Receita 

Federal de 2016, em 2017 seriam monitoradas, 8.885 pessoas jurídicas, cuja quantidade corresponde a menos de 

0,01% do total de sociedades empresárias no Brasil, 5.096 pessoas naturais. Além de grupos e setores econômicos. 

Apesar do reduzido quantitativo de contribuintes, os recolhimentos dessas pessoas jurídicas representam 

aproximadamente 61% da arrecadação das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (). 

A competência da delegacia regia-se até dezembro de 2016 pela Portaria n˚ 1.714, mas foi revogada pela Portaria 

RFB n˚ 3311, hoje, em vigor. 
79 Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal, 2015. Para maiores informações: 

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/plano-anual-fiscalizacao-

2016-e-resultados-2015.pdf> Acesso em: 14.06.2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/plano-anual-fiscalizacao-2016-e-resultados-2015.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/plano-anual-fiscalizacao-2016-e-resultados-2015.pdf
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Federal de que alguns investidores – através da constituição de estruturas no exterior - poderiam 

ser, na realidade, residentes no Brasil em busca dos benefícios fiscais (GRANER e PUPO, 

2017). Assim como afirmado pela representante da Receita Federal, foram alternativas das 

autuações para “induzir conformidade nas Instituições Financeiras”. Induzindo as instituições 

financeiras no exercício de suas funções como responsável legal, tributário e custodiante, a 

buscar o cumprimento voluntário da regra e a atuar com o mesmo entendimento regulatório da 

Receita Federal.  

 A terceira estratégia foi fiscalizatória, a partir de autuações administrativas nas 

instituições financeiras que não identificaram corretamente os beneficiários finais dos INRs. A 

receita ainda, autuou gestoras de investimentos que não conseguiram identificar os 

beneficiários finais de INRs (ADACHI, 2018). De acordo com o levantamento do Jornal Valor 

Econômico, cinco gestoras já foram multadas e diversas outras estão em fase de fiscalização.  

 Neste cenário, a Receita Federal responsabilizaria as instituições financeiras, solidarias 

tributárias, cobrando IR obtido na fonte à alíquota punitiva de 35%80  sobre os rendimentos e 

ganhos desses investimentos. Isso porque, como explicado anteriormente, tais instituições tem 

a responsabilidade de exercer o cargo de substituto tributário e, portanto, pagar os tributos em 

caso de inadimplemento ou fraude. Como apontado na entrevista com a representante da 

Receita Federal, a omissão da identificação do beneficiário final, há a possibilidade por parte 

da RFB de aplicar alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da operação, podendo 

chegar a 150% (cento e cinquenta por cento)81, se for instaurado processo administrativo para 

a cobrança. 

2.4. Os desafios de identificação do beneficiário final 

 A atuação normativa, interpretativa e fiscalizatória descrita acima, obrigou as 

instituições financeiras a identificarem os beneficiários finais dos INRs nos termos da IN RFB 

nº 1.634/16. Sob esse cenário, os entrevistados, apesar de defenderem a medida regulatória, 

                                                 
80 Art. 61 da Lei nº 8.981/95. “Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à 

alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não 

identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. § 1º A incidência prevista no caput aplica-se, também, 

aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou 

não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2º, do art. 74 da 

Lei nº 8.383, de 1991”. 
81 Art. 44, da lei 9.430/96 (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007). 



41 

 

 

constatam que há dificuldade na identificação do beneficiário final, principalmente quando a 

verificação se procede em fundo de investimento localizado no exterior.  

 Conforme mencionado pelo representante da instituição financeira, anteriormente à 

obrigatoriedade imposta pela IN RFB nº 1.634/16 a identificação do beneficiário final, mesmo 

que em menor grau, já ocorria. No entanto, algumas estruturas jurídicas apresentavam 

limitações e, por isso, as instituições financeiras dotavam de discricionariedade para identificar 

o beneficiário final apenas até veículo de investimento anterior na cadeia societária. Conforme 

exposto pelos entrevistados: 

Para os casos de relacionamento indireto, ainda tenho a conta de um 

custodiante global comigo, e esse custodiante global tem diversos passageiros 

por trás, esses passageiros que é aonde reside o problema porque neles 

ninguém no mercado faz uma diligência profunda. Porque? Como eu 

expliquei antes, a gente confia no procedimento de on bording desse 

custodiante global. (...) Sempre foi utilizado a PAF [Portfolio Application 

Form]82 como documentação e ao longo dos últimos dois, três anos. Dado a 

1.634, dado a 1.729, que alterou a 1.634, a gente vem modificando essa PAF 

para incluir mais e mais diligências, mesmo sendo a relação de um investidor 

indireto. Mas assim, continua sendo o único documento necessário para abrir 

uma conta de relacionamento indireto. (Representante da instituição 

financeira). 

Já havia uma preocupação de se chegar ao beneficiário final, mas quando você 

chegava em uma estrutura final que não desse para ser identificada, como por 

exemplo, um fundo no exterior, você poderia solicitar uma carta do 

administrador dizendo que ele é regulado por uma autoridade equivalente à 

CVM83 e que você poderia confiar nos controles de lavagem de dinheiro, e 

etc. Isso para mim já seria o suficiente, mas, enfim, a Receita sempre vai mais 

longe (advogada da gestora a). 

 Fundos Multimercados, Custodiantes Globais e FIPs foram apenas alguns exemplos 

apresentados pelos entrevistados para demonstrar que, apesar da boa-fé das instituições, 

algumas estruturas ainda apresentam limitações próprias para a correta identificação do 

beneficiário final: 

                                                 
82 O Portfolio Application Form (“PAF”) é o documento utilizado pela respectiva instituição financeira para todos 

os investidores não residente que contratam os serviços de representante, legal tributário e custodiante. 
83 A CVM trata as sociedades empresárias e os fundos de investimento no exterior que contém autoridade 

reguladora reconhecida de forma distinta. O §1º, art. 3-A da Instrução CVM nº 301/99 ao prever a identificação 

do beneficiário final às instituições financeiras prevê que “No caso de relação de negócio entre as pessoas 

mencionadas no art. 2º [instituição financeira] e cliente estrangeiro que também seja cliente de instituição 

estrangeira fiscalizada por autoridade governamental assemelhada à CVM, admite-se que as providências previstas 

nesta Instrução sejam adotadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e 

procedimentos adotados”.  
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o caso de fundos pulverizados você sabe que para você comprovar o final 

owner de um fundo é um pouco quanto complexo, porque ele é dinâmico, cada 

dia você tem novos investidores e não necessariamente a gente entende que é 

o que a receita está buscando, principalmente se são fundos pulverizados, 

fundos multimercados lá fora. (...)  

 Isso ocorre pois os fundos abertos - “fundos pulverizados” (open-ended fund ou fundo 

mútuo), tem como principal característica a possibilidade de resgate das cotas livremente84. 

Consequentemente, há maior dinamismo entre os cotistas e maior dificuldade de identificação. 

 Importante ressaltar que a dificuldade no acesso à informação pode decorrer da 

legislação do país que não obriga as sociedades empresárias e fundos de investimento a 

fornecerem tal informação. Xavier (2010, p. 289) ao relacionar abertura de sociedade 

empresária em prol da transparência fiscal diz que é necessário atentar-se à limitação de 

legislação: 

O superamento da personalidade jurídica (e a consequente “transparência 

fiscal internacional”) como técnica de combate à elisão fiscal internacional só 

é possível nos ordenamentos que contenham disposições que especificamente 

o autorizem. Nos demais, a questão deverá ser resolvida à luz das regras do 

direito interno que eventualmente delimitem a liberdade de utilização dos 

instrumentos facultados pelo direito com o fim de minorar o ônus fiscal. 
 

 Nesses casos, as instituições financeiras seriam obrigadas a não cumprirem a relação da 

IN RFB nº 1.634/16, ao passo que, não teria a competência de superarem tal obrigação. A 

dificuldade de identificação e o custo de conformidade imposto à instituição financeira é 

conhecido pela Receita Federal. Caso não o fosse, o órgão não teria listado no §3˚, art. 8˚85 da 

                                                 
84 Instrução CVM nº 555/14. 
85 Art. 8˚ § 3º Excetuam-se do disposto no caput: I - as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia 

aberta no Brasil ou em países que exigem a divulgação pública de todos os acionistas considerados relevantes e 

não estejam constituídas em jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado de 

que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; II - as entidades sem fins lucrativos que 

não atuem como administradoras fiduciárias e que não estejam constituídas em jurisdições com tributação 

favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 1996, 

desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente; III - os organismos multilaterais, 

bancos centrais, entidades governamentais ou ligadas a fundos soberanos; IV - as entidades de previdência, fundos 

de pensão e instituições similares, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente 

no País ou em seu país de origem; V - os fundos de investimento nacionais regulamentados pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), desde que seja informado à , na e-Financeira, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

ou o CNPJ dos cotistas de cada fundo por eles administrado; VI - os fundos de investimentos especialmente 

constituídos e destinados, exclusivamente, para acolher recursos de planos de benefícios de previdência 

complementar ou de planos de seguros de pessoas, desde que regulados e fiscalizados por autoridade 

governamental competente em seu país de origem; e VII - veículos de investimento coletivo domiciliado no 

exterior cujas cotas ou títulos representativos de participação societária sejam admitidos à negociação em mercado 

organizado e regulado por iencia ão reconhecido pela CVM ou veículos de investimento coletivo domiciliado no 

exterior: a) cujo número mínimo de cotistas seja igual ou superior a 100 (cem), desde que nenhum destes possua 
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IN RFB n˚ 1.634/16 as exceções na qual a instituição financeira não precisa identificá-los, pois, 

as características da estrutura dispensam tal identificação. À título de exemplo, pode-se citar:  

I - as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta no Brasil 

ou em países que exigem a divulgação pública de todos os acionistas 

considerados relevantes e não estejam constituídas em jurisdições com 

tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado de que tratam 

os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

III - os organismos multilaterais, bancos centrais, entidades governamentais 

ou ligadas a fundos soberanos; 

VI - os fundos de investimentos especialmente constituídos e destinados, 

exclusivamente, para acolher recursos de planos de benefícios de previdência 

complementar ou de planos de seguros de pessoas, desde que regulados e 

fiscalizados por autoridade governamental competente em seu país de origem 

 As razões pelas quais a Receita escolheu apenas as estruturas listadas no §3˚, do art. 8˚ 

são múltiplas, mas algumas podem ser sugeridas. Como a exclusão das “pessoas jurídicas 

constituídas sob a forma de companhia aberta” ou “organismos multilaterais”, por possuírem 

suas informações disponibilizadas de fácil acesso; ou de certos “fundos de investimentos”, 

devido à mudança dinâmica dos quotistas, resultando em uma inaplicabilidade prática de saber 

diariamente quais são os beneficiários finais.  

  A Anbima na Consulta Pública86 RFB 05/201687 - que versava sobre a IN RFB n˚ 

1.634/16 - defendeu a dificuldade de identificação em relação aos fundos de investimento em 

virtude da intensa movimentação de titularidade: 

Neste ponto, resta dúvida de como será a obtenção e a atualização das 

informações sobre os beneficiários finais. Com o dinamismo do investimento 

e possibilidade de mudança diária da base de cotistas, haveria uma sobrecarga 

irracional imposta ao administrador para controlar, monitorar e reportar essas 

situações. Nos parece que se as companhias abertas estão dispensadas da 

obrigatoriedade de identificação do beneficiário final justamente em função 

                                                 
influência significativa, nos termos do § 2º; b) cuja administração da carteira de ativos seja feita de forma 

discricionária por administrador profissional registrado em entidade reguladora reconhecida pela CVM; c) que 

seja sujeito à regulação de proteção ao investidor de entidade reguladora reconhecida pela CVM; e d) cuja carteira 

de ativos seja diversificada, assim entendida aquela cuja concentração de ativos de um único emissor não 

caracterize a influência significativa nos termos do § 10 do art.19. 
86 Consulta Pública RFB nº 05.2016. Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-

e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica--no-05-2016.pdf/view> Acesso em: 

18.05.2018.  
87 Comentários à Consulta Pública 05/2016 – dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investi

mento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf> Acesso em: 18.05.2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-05-2016.pdf/view
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-05-2016.pdf/view
http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investimento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf
http://www.anbima.com.br/data/files/F9/C7/73/AD/91D6851098E7968569A80AC2/Fundos%20de%20Investimento_Beneficiario%20Final_justificativas_v3.pdf
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desse dinamismo, porque os fundos não merecem o mesmo tratamento? 

Reconhecemos que há exceções à essa regra e podemos tratá-las, mas aplicar 

a regra geral para toda a indústria não nos parece ser factível e, não seria 

inclusive implementável sob o aspecto tecnológico sem grande impacto em 

toda a indústria de distribuição e administração de fundo, gerando um custo 

de observância desproporcional aos eventuais benefícios. 

 

 Apesar da mudança no texto original88 após a consulta pública, as instituições 

financeiras ainda apresentam dificuldade na identificação do UBO em determinadas estruturas 

jurídicas de investimento. No entanto, independente da dificuldade, é necessário seguir os 

mesmos termos positivados na IN RFB n˚ 1.634/16. “Esse que é o grande desafio do mercado 

agora que é ir até o que a receita considera como beneficiário final”, conforme assinalado pelo 

gerente da instituição financeira. 

 Antes da IN RFB n˚ 1.634/16, a legislação atribuía grande discricionariedade para a 

instituição financeira. Cada instituição determinava o que para ela era considerado “beneficiário 

final”. As informações poderiam limitar-se ao primeiro, segundo ou terceiro nível da cadeia 

societária. Independente das razões, sejam por limitações da própria estrutura jurídica adotada, 

custo, concessão de maior privacidade aos investidores ou omissão dolosa da instituição, o fato 

é que a lei permitira essa escolha. Havia uma dificuldade de identificação do beneficiário final, 

mas poderiam ser simplesmente ignoradas ao limitar-se ao nível de cadeia societária anterior a 

que seria identificado. Como retratado pela Jurista na entrevista:  

Já existia uma análise de um nível acima do investidor que era o acionista 

indireto, mas não havia a determinação de você chegar até o último dos 

últimos beneficiários. O que essa instrução normativa inovou e tá em linha 

com o que é feito no resto do mundo foi justamente considerar aí que você 

tem que identificar até o último da cadeia. 

 Sob essa perspectiva, os entrevistados informam (em especial, a instituição financeira) 

que a dificuldade de identificação do beneficiário final do INR resultou em incerteza quanto à 

alíquota de imposto de renda aplicada na ocasião em que se depararem com INRs com pouca 

ou nenhuma transparência fiscal. Assim como questionado pelo representante da instituição 

financeira: “Se é uma outra estrutura que a gente vai ter muita dificuldade sobre buscar a 

                                                 
88 O §3º, art. 8 da IN RFB nº 1.634/16, constava da seguinte redação original: “§ 3º Excetuam-se do disposto no 

caput as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta e as entidades sem fins lucrativos que não 

atuem como administradoras fiduciárias”. 



45 

 

 

informação e que não faz muito sentido a gente buscar essa estrutura adicional, como a gente 

faz para tributar?”. 

 Em resumo, com a obrigatoriedade de identificação do beneficiário final pela IN RFB 

n˚ 1.634/16 as instituições financeiras necessitaram se readequar aos moldes da lei aumentando 

os mecanismos internos de due diligence para maior detalhamento das informações. Contudo, 

durante este processo, encontraram dificuldades na identificação dos beneficiários finais. A 

diferença legislativa entre as jurisdições e multiplicidade de cotistas em fundos abertos foram 

dois exemplos dentre as diversas dificuldades apresentadas pelos entrevistados. Assim, apesar 

da identificação do beneficiário final ser hoje um requisito fundamental da transparência fiscal 

(Stiglitz e Pieth. 2016, p. 12) é necessário observar os limites estruturais das sociedades 

empresárias e veículos de investimento que compõe o mercado financeiro e de capitais. 
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3. A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE 

 

 A partir da contextualização acima, procurou-se entender as características específicas 

atribuídas ao INR e como os obstáculos do conceito de beneficiário final relaciona-se com seu 

regime jurídico. Expondo ainda que a instituição financeira exerce papel central na relação entre 

os dois objetos de estudo, uma vez que atua como representante do INR no Brasil e como 

mecanismo de cumprimento e efetividade da transparência tributária internacional. Neste 

terceiro capítulo, busca-se discutir as potenciais modificações observadas no regramento do 

INRs a partir da visão fornecida pela pesquisa exploratória realizada. 

3.1 O papel das instituições financeiras 

 Como exposto, a instituição financeira - representante legal, fiscal e custodiante - têm 

grande relevância para o regime jurídico do INR. São responsáveis pelo registro, guarda dos 

ativos, repasse de informações às autoridades brasileiras e o recolhimento da tributação dos 

rendimentos na fonte. 

 Outra importante obrigação imposta à instituição financeira é a verificação das 

informações coletadas (due diligence), na qual analisam-se os dados enviados pelos INRs para 

o enquadramento no regime jurídico e conferência da veracidade e licitude. É a imposição sobre 

as instituições financeiras de uma séria de deveres e responsabilidades mais rigorosos do que 

aqueles que originalmente lhe eram atribuídos em função da espécie de serviço prestado 

(Haensel, 2014, p. 15). Tais obrigações podem ser visualizadas, por exemplo, na atuação 

interpretativa da RFB ao requerer maior diligência das instituições financeiras para identificar 

as estruturas artificiais. 

 Para além disso, requer-se das instituições financeiras uma atuação além do 

“Compliance de Papel”. Descrito de acordo com Fernández (2013, p. 224) como a 

implementação de um controle interno aparente “o qual apenas visa ao encobrimento das 

práticas delitivas ocorridas no âmbito da pessoa jurídica”. As instituições financeiras, nesse 

sentido, não poderiam apenas adotar os conjuntos de regras aplicáveis para transmitir uma 

imagem de conformidade.   

 A Instrução CVM e Circulares do Banco Central, nos quais impõe-se novos controles e 

procedimentos para prevenir os crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro, também 

reforçam a necessidade de verificação das denominadas estruturas artificias. A representante 
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da Receita Federal inclusive comenta na entrevista que a grande quantidade de instituições 

financeiras sendo autuados ocorreu, pois, estas não cumpriram devidamente seu papel. 

 A prerrogativa de verificação de ilícitos, reforçada pela identificação do beneficiário 

final, atribui às instituições financeiras a função denominada de gatekeeper, intermediários 

qualificados com um dever ativo de monitorar ofensas89 (Haensel, 2014, p. 70). Instituições 

prestadoras de serviços que em substituição (e assistência) ao Estado, identificam possíveis 

ilícitos, retirando seu suporte quando os encontram. Como o próprio termo evidencia, podem 

“fechar” ou “abrir” o “portão” dependendo da análise realizada.    

 A função do gatekeeper é atribuída às instituições financeiras como estratégia de 

implementação de política pública e regulatória (enforcement strategy), para aumentar a 

eficiência do mercado de capitais, diminuir custos para reguladores, dentre outros efeitos 

(Haensel, 2014). Desempenham um papel de filtro aos possíveis negócios ilícitos que possam 

ser realizados pelos INRs e, portanto, determinarão quem será (ou não) definido como INR a 

partir de ilicitudes encontradas. Assim como afirmado pela representante da Receita Federal, 

as instituições financeiras são a “porta de entrada dos investidores não residentes” e, por isso, 

precisam ter “cuidado maior na identificação”.    

3.2  Os beneficiários finais residentes no Brasil 

  

 Para analisar a conduta das instituições financeiras como gatekeepers frente às novas 

informações sobre os beneficiários finais é necessário, de início, esclarecer a possibilidade legal 

de beneficiários finais de INR residirem no Brasil. Isso porque, a definição de legalidade da 

estrutura jurídica do INR definirá a alíquota aplicada, alternando entre a aplicação do regime 

tributário dos investidores residente no Brasil ou dos residentes no exterior. 

 Fundamenta-se neste sentido pois não há no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma 

norma que vede expressamente a participação do beneficiário final do INR residente no Brasil. 

A Instrução CVM n˚ 560/15, lista em seu art. 1˚ do Anexo I, as modalidades de INR, incluídos 

“demais fundos ou entidades de investimento coletivo”, “sociedades constituídas com títulos 

ao portador”, “entes constituídos sob a forma de trusts ou outros veículos fiduciários” entre 

outros. Dessa forma, todos seriam de acordo com a CVM considerados como INRs. Dentre 

                                                 
89Texto original: “an active duty to monitor for offences”. 
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estas, o inciso X prevê como modalidade “qualquer entidade que tenha por objetivo a aplicação 

de recursos nos mercados financeiro e de capitais, da qual participem exclusivamente pessoas 

naturais e jurídicas residentes e domiciliadas no exterior”. Nota-se, que se o ordenamento 

quisesse negar tratamento aos investidores residentes no Brasil teria o previsto expressamente. 

Isso significa, que as entidades das quais participem exclusivamente pessoas físicas e jurídicas 

residentes e domiciliadas no exterior são apenas uma dentre as várias entidades consideradas 

não residente. Por isso, consequentemente, há ampla possibilidade de um residente no Brasil 

participar de uma entidade que atue como INR nos mercados financeiros e de capitais brasileiro.  

 O fundamento também é confirmado nas informações coletadas nas entrevistas, uma 

vez que, a representante da RFB ao ser questionada se é vedado beneficiários finais de INR 

residirem no Brasil, responde: “não dá para analisar de forma genérica (...) O problema não é 

todo e qualquer beneficiário final residente no Brasil (...) Se for real não vai sofrer qualquer 

sanção por parte da receita”. Neste sentido, a conduta ilícita não é a presença do beneficiário 

final residente no Brasil, mas a constituição de estruturas artificias. A Jurista segue do mesmo 

entendimento: 

Na verdade, eu não tenho na legislação uma determinação dizendo que fica 

proibido o investimento de estrangeiros que tenham acionistas brasileiros. 

Então, é da interpretação da Receita Federal (...) do meu ponto de vista, do 

ponto de vista da análise jurídica em si, tanto faz se o investidor estrangeiro 

tem acionista residente no Brasil ou não. 

 Dessa forma, a legislação não veda a participação de residentes no Brasil em 

investimentos realizados nos mercados financeiro e de capitais brasileiros sob o regime da 

Resolução CMN n˚ 4.373/14. Uma sociedade empresária ou fundo de investimento residente 

no exterior que contenha beneficiários finais residentes do Brasil, em qualquer nível da cadeia 

societária, não pode ser desconsiderado como INR. A análise da ilicitude pela instituição 

financeira deve ser direcionada às estruturas artificiais que podem conter ou não residentes no 

Brasil. 

 A definição de estrutura artificial, no entanto, não é prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro. O representante da instituição financeira, à titulo de exemplo, ao ser perguntado 

quais estruturas eram consideradas ilícitas (pergunta 11), expõe que há falta de clareza quanto 

a definição do que é considerado ilícito e lícito. O mesmo entrevistado afirma que ainda “não 

existe uma diretriz estabelecida para as instituições financeiras” e, por isso, a análise “vai ficar 

muito caso a caso”, “Hoje, se você buscar na legislação você não vai achar claramente o que 
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tem que fazer. Por isso tem as suas interpretações que fica um pouco vaga”. No mesmo sentido, 

a representante da Receita Federal afirma “não existir uma receita de bolo” para a conceituação 

das denominadas estruturas artificiais, dependendo sempre da análise do caso concreto.   

 Durante as entrevistas, os representantes dos setores público e privado, elencaram 

diversos exemplos de estruturas jurídicas nas quais não há certeza sobre a sua licitude. Destaco-

as abaixo e, para melhor visualização, descrevo alguns casos no organograma seguinte: 

(i) investidor residente no Brasil com aplicações em “estrutura offshore”. Com a aplicação 

pela offshore em diversos mercados financeiros e de capitais, incluindo aplicação de 10% (dez 

por cento) em fundo de investimento brasileiro. 

(ii) cinco investidores residentes no Brasil que constituem um fundo de investimento 

fechado no exterior e este, além da aplicação em diversos mercados de capitais, também tem 

participação no mercado financeiro e de capitais brasileiro. 

(iii) investidor residente no Brasil com sociedade constituída em Cayman (paraíso fiscal), 

com segunda sociedade constituída em Delaware (Estado americano, não paraíso fiscal), na 

qual, por sua vez, investe em fundo brasileiro. 

(iv) investidor residente no Brasil com aplicações em fundos de risco (hedge fund) que 

investem no mercado de fundos de investimento brasileiro. 

(v) aplicações de investidor residente no Brasil em sociedade nas Ilhas Virgens Britânicas 

(paraíso fiscal), na qual participa uma sociedade limitada (limited liability company) nos EUA 

para investir em mercado financeiro brasileiro.  
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Organograma 2 – Aplicações de INR com beneficiários finais residentes no Brasil. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Sob essa perspectiva, as instituições financeiras realizarão um exercício constante de 

coadunar-se com o entendimento da Receita Federal de “ilícito”. Como a Advogada da gestora 

de investimentos “a” comenta: “não sei como a receita vai olhar quando ela verificar que, na 

verdade, esse investidor de Delaware90 é um investidor em Cayman. Isso é paraíso fiscal e que 

ele não vai ser mais tributado como não residentes de não paraíso”.  

 Sobre o tema, Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero (2014, p. 12), em obra sobre os 

“ilícitos atípicos” afirma que estes ocorrem quando a princípio parecem estar cobertos por 

normas permissivas, isto é, prima facie, estão regulados pelas regras como condutas permitidas, 

“mas têm seus estados deônticos modificados (passando a estar proibidos) uma vez 

considerados todos os fatores”. Seriam consideradas proibidas, portanto, porque apesar da 

aparência de legalidade e conformidade com a regra, fogem da razão e objetivo que a 

fundamenta.  

 Argumento que se coaduna com os autores foi exposto pelo diretor jurídico da Gestora 

b e pela Jurista ao comentarem sobre o objetivo por trás dos incentivos concedidos ao INR. “Se 

você olhar o espírito da norma, ela diz claramente que se o investidor brasileiro der a volta - 

você está no Brasil, sai de uma estrutura aqui para voltar e aplicar no Brasil - ele não poderia 

ter nenhum tipo de benefício. O benefício é para não residente.”. A Jurista, da mesma forma, 

destaca: “estão dizendo que o objetivo da norma é atrair investidor estrangeiro e não atrair 

investidor brasileiro que tenha dinheiro fora do Brasil, mas que pertence a brasileiro”. E 

completa:  

a Receita Federal entende que os incentivos fiscais do mercado financeiro e 

de capitais não são incentivos para brasileiros, são incentivos para estimular o 

investimento de estrangeiro no país, não para simplesmente atrair dinheiro de 

brasileiros que esteja fora do Brasil 

 Nota-se que, nesse sentido, apesar de não existir vedação aos beneficiários finais 

residentes no Brasil poderiam ser considerados de acordo com Manuel Atienza e Juan Ruiz 

Manero (2014) “ilícitos atípicos”, uma vez que os benefícios fiscais originalmente não são 

atribuídos a estes. Nesta perspectiva, a utilização do benefício fiscal por INR com participação 

de beneficiário residente no Brasil seria considerada ilícita, pois não se coadunariam com os 

objetivos intrínsecos da norma.  

                                                 
90 Estado Americano. 
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 Sob essa análise, haveria uma equiparação do INR constituído por beneficiário finais 

residentes no Brasil com as estruturas artificiais, contrariando o defendido pela maioria dos 

entrevistados. Na entrevista a Jurista comenta “Na verdade, eu não tenho na legislação uma 

determinação dizendo que fica proibido o investimento de estrangeiros que tenham acionistas 

brasileiros. Então, é da interpretação da Receita Federal”. 

 A definição de estrutura artificial, no entanto, não cabe ao escopo deste trabalho. O 

ponto de interesse é observar que a definição de ilícito consolidada de acordo com as 

interpretações de cada instituição financeira tenderá a determinar a incidência do regime do 

INR. Ao passo que, definida como estrutura ilícita pelas instituições financeiras, não receberá 

os benefícios fiscais que os são típicos.  

3.3 Um novo conceito de residência? 

 Da análise das entrevistas, sugere-se que as instituições financeiras vêm considerando 

para fins de definição da alíquota a residência do beneficiário final do INR. A fundamentação 

para o comportamento adotado decorreria da (i) dificuldade de identificação do beneficiário 

final (ii) incerteza quando a definição de estrutura artificial e, consequentemente (iii) o risco 

das instituições financeiras em incorrer em sanções legais. 

 Sob a perspectiva de mudança acima mencionada, os entrevistados expõem que na 

prática as instituições financeiras ao se depararem com situação de maior risco de sanção, 

preferem aplicar o IR à alíquota de 15% (quinze por certo) sobre os rendimentos e ganhos de 

capital. Ou, ainda, restringir o registro de determinados INR - taxando-os como ilícitos. 

Eximindo-se, portanto, de qualquer autuação fiscal perante a RFB. Nas palavras do 

representante da instituição financeira: “a gente entende que não é momento para você assumir 

riscos nesse sentido porque a receita está com bastante apetite nesse tipo de estrutura”. 

 Nesse aspecto, os casos relatados nas entrevistas sugerem que a residência do 

beneficiário final tenderá a ser o critério analisado para fins de aplicação da lei, invertendo o 

critério de residência incialmente estabelecido. Como explicado pelo representante da 

instituição financeira, ao relatar sobre a modificação de conduta após a atuação da Receita 

Federal: 

Na prática, são essas duas opções que a gente tem. Ou bloqueia, não abre, ou 

impõe uma tributação majorada nele. (...) São essas duas únicas opções. 
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A casa em que eu trabalho usa bastante diligência nesse sentido, na abertura 

da conta se a gente identifica que tem uma situação ou haja brasileiros sem 

saída definitiva ou haja, por exemplo, um paraíso fiscal em cima de um não 

paraíso e há uma estrutura claramente montada para ter benefício fiscal, a 

gente não abre a conta. Se de largada a gente percebe, isso a gente já nem abra 

a conta, mas aí cada casa vai ter o seu processo e vai assumir determinado 

risco. (...) É uma situação bastante complicada, não estranharia se, por 

exemplo, a casa que eu trabalho “não, tudo bem a gente aceita essa estrutura, 

mas vamos tributar integralmente como se fosse um paraíso fiscal” aí a gente 

está livre perante a receita. Foi tributado e pronto. É muito caso a caso, é muito 

decisão de cada um, porque não existe uma regra clara e definitiva e aí cada 

um assumi um risco de estrutura de casa. 

 Na entrevista a Jurista também identifica um terceiro comportamento adotado pelas 

instituições financeiras. Indica a requisição de garantias pecuniárias ou cauções aos INR para 

assegurar às instituições financeiras possíveis perdas de autuações da Receita Federal. O 

cenário descrito pela entrevistada é o que Yazbek (p. 30) denomina de “alocação dos riscos por 

meio do mercado” no qual, através de negócios contratuais os riscos inerentes a uma atividade 

- ou os efeitos econômicos de tal risco - são repartidos ou transferidos entre os agentes 

econômicos incorporando, por exemplo, cláusulas protetivas. Como segue: 

Na verdade, para quem já está no Brasil, para quem já tinha investimento 

anterior os bancos estão exigindo garantias financeiras, inclusive com penhora 

das próprias cotas de fundo, para dizer o seguinte, se amanhã ou depois eu 

tiver um problema com o fisco, eu vou, eu quero ser ressarcido por você, 

porque você que tem que arcar com esse problema.  

  Ainda segundo a Jurista: 

Quanto ao que mudou nas instituições financeiras, na prática, hoje, se vou 

fazer um investimento em um Fundo de Investimento de Participação, num 

FIP, e o investidor estrangeiro, é uma empresa que tem como investidores 

indiretos pessoas de diferentes nacionalidades incluindo residentes fiscais 

brasileiros, os bancos não estão aceitando ser representante legal desse 

investidor estrangeiro direto porque indiretamente você tem brasileiros na 

estrutura. (...) Para novos investimentos os bancos estão fechando as portas, 

não vou ser representante da 4.373, porque tendo um brasileiro atrás eu 

entendo que essa estrutura não é aceita pelo fisco e, portanto, vai atrair um 

risco muito grande para mim enquanto responsável tributária, desse 4.373, os 

bancos não estão nem aceitando novos investimentos de entidades que tenham 

por trás investimentos fiscais brasileiros. 

Está bem claro que o próprio fato de ter travado os bancos, ou seja, os bancos 

não aceitam mais investidores 4.373 de brasileiros, você já acaba mudando o 

mercado. O câmbio brasileiro é livre, mas é todo regulado. Então se os bancos 

não fazem o câmbio você não consegue investir aqui de volta. Não tem uma 

proibição expressa, mas na prática acaba sim vedando a entrada de novos 

recursos indiretos de brasileiros.  
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 Para além disso, a possível restrição ao registro do INR pela instituição financeira 

ocorreria, pois, haveria uma presunção de ilegalidade nos casos dos beneficiários finais do INR 

serem residentes no Brasil. Presumir-se-ia que devido a uma parcela de investidores residentes 

no Brasil terem construído estruturas artificiais no exterior, portanto, ilícitas, seria melhor 

limitar os beneficiários finais residentes no Brasil para previr qualquer sanção pela RFB 

posteriormente.  

 Neste sentido, Shauer e Zeckhauser (2007, p. 82) no artigo “Regulação por 

Generalização” (Regulation by Generalization) demonstram que considerar condutas 

presumidamente ilícitas é abordagem regulatória desejável para definir comportamentos de 

indivíduos e sociedades empresárias, além de ser amplamente utilizada nas diferentes 

jurisdições. A proibição de determinada conduta não porque praticaram ato ilícito, mas porque 

os indícios desta conduta e da conduta ilícita são os mesmos, foi denominada por Bentham de 

presumed offense ou evidentiary offense (Shauer e Zeckhauser, 2007, p. 69). Há punição “for 

engaging not in wrongful or “injurious” conduct, but in conduct that, although not wrong in 

itself, justified in inference that those engaged in it were doing something else that was 

genuinely wrong.”91 (Shauer e Zeckhauser, 2007, p. 69). 

 Ainda segundo Shauer e Zeckhauser (2007), a regulação por generalização acaba por 

incluir em uma mesma categoria de penalização aqueles que cometem o ato ilícito e aqueles 

que presumidamente o cometeram, prejudicando, por isso, estes segundos. Dessa forma, alguns 

autores, como o filósofo Douglas Husak acreditam ser a medida profundamente injusta, pois as 

pessoas deveriam ser punidas não pelo que uma determinada categoria eles pertencem, mas 

apenas pelo que eles realmente fizeram (Shauer e Zeckhauser, 2007, p. 69).  

 Analogamente, Xavier (2010, p. 281) ao comentar a cláusula de beneficiário efetivo nos 

tratados internacionais contra a bitributação - na qual ocorre a limitação da abrangência do 

tratado aos beneficiários efetivos dos países que o celebraram - afirma que enquanto muitos 

defendiam sua aplicação, alguns comentários sugeriam a atenuação do rigor das cláusulas de 

modo a não penalizar casos de boa-fé. Elenca-se quatro hipóteses principais: (i) quando as 

operações forem motivadas preponderantemente por razões econômicas substanciais e não para 

obter benefício do tratado; (ii) quando a redução de imposto pretendida não é maior do que o 

                                                 
91 Tradução literal: “Por se engajarem não em condutas ilícitas, mas em condutas que, embora não sejam erradas 

por si só, justificam a inferência daqueles envolvidos que estavam fazendo outra coisa que estava genuinamente 

errada. ” 
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imposto efetivamente exigido pelo Estado contratante de que a sociedade é residente; (iii) em 

que as ações da sociedade estão cotadas em bolsa de valores; e (iv) quando os residentes de 

outros países com quem o estado tenha celebrado tratados contra a dupla tributação. 

 Do comentário acima, nota que há época já havia a preocupação sobre os beneficiários 

efetivos que se utilizam das estruturas societários com fins considerados lícitos e, estes, pela 

generalização, acabavam prejudicando-se. Não obstante, segundo a lógica apresentada por 

Shauer e Zeckhauser (2007), apesar de existiram diversas razões lícitas nas quais o INR possua 

beneficiários finais residentes no Brasil, tornou-se tão comum a prática de constituição de 

“estruturas artificias” para a mera obtenção dos benefícios, que seria uma estratégica ruim das 

instituições financeiras de presumir que beneficiários finais residentes no brasil não estariam 

realizando o ato ilícito. Portanto, segundo a lógica dos autores Shauer e Zeckhauser (2007), a 

inclusão de todos os beneficiários finais de INR residentes no Brasil à uma mesma categoria 

ilícita, mesmo se não há provas claras de ilicitude, pode configurar medida regulatória desejável 

e mais eficiente se comparada à verificação do beneficiário final caso a caso. 

 A conduta parece se coadunar com a opinião emitida pelo representante da Receita 

Federal que ao ser questionado sobre a atuação das instituições financeiras em caso de dúvida 

sobre o tratamento jurídico estudado ao beneficiário final potencialmente residente no Brasil 

ou em local de residência incerto, respondeu: “Na dúvida, tributa”.  

 A consequência positiva à RFB, além da proibição ao eventual ilícito tributário, é a 

maior arrecadação a partir do recolhimento do IR dos INRs. Conforme descrito por Graner 

(2018), o recolhimento de Imposto de Renda da RFB sobre os INR em dezembro de 2017, após 

as fiscalizações e reuniões com as instituições financeiras, resultou em valor superior a R$ 700 

milhões de reais, frente a uma média no mês de R$ 200 milhões para o mesmo período.  

 Sob todo o exposto, as entrevistas sugerem que a atuação normativa, fiscalizatória e 

interpretativa da Receita Federal tendeu à alteração no critério de aplicação do regime jurídico 

do INR, uma vez que, a residência do beneficiário final também é considerada para a análise 

do recolhimento do imposto de renda. Por uma análise superficial, a constatação pelos 

entrevistados poderia nos levar a concluir que atuação da Receita Federal não refletiu em 

nenhuma mudança no seu ordenamento. No entanto, a percepção dos entrevistados sobre quem 

é o investidor não residente é alterada na medida que sugerem que as instituições financeiras 

vêm reduzindo seu âmbito de atuação aos INR devido a residência dos beneficiários finais. Para 
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um melhor panorama sobre as informações fornecidas, a Tabela 2 abaixo compila as respostas 

das entrevistas realizadas: 

Tabela 1- Resumo das informações obtidas na pesquisa exploratória. 

Alteração do regime jurídico do 

INR. 

Receita 

Federal 

Instituição 

Financeira 

Gestora 

A 

Gestora 

B 
Advogada Jornalista 

A IN RFB n˚ 1.634/16 modificou o 

regime tributário do INR? 
Não Não Não Não Não Não 

Houve mudança na tributação dos 

INRs? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Houve mudança no registro dos 

INR? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Houve mudança na atuação das 

instituições financeiras? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Houve mudança de posicionamento 

dos INRs no modo como se 

reestruturam? 

N/A N/A Sim Sim Sim N/A 

INR pode conter beneficiário final 

residente no Brasil? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Existe diferença conceitual entre a 

expressão "beneficiário efetivo" e 

"beneficiário final"?  

N/A Não Não N/A N/A Não 

Fonte: elaborado pela autora.       

 Importante destacar, que outras influências da introdução do conceito do beneficiário 

final no regime jurídico do INR foram observadas pelos entrevistados. Como, por exemplo, o 

aumento do custo para a prestação de serviços de legal, fiscal e custodiante, devido ao aumento 

da due diligence e maior tempo e dedicação despendidos para a verificação de ilícitos. 

 O custo envolveria não apenas o tempo e o pessoal despendido com as diligências, mas 

a inclusão do risco à possíveis autuações administrativas e ações judiciais, para ressarcimento 

do valor. A consequência sugerida tenderia a interferir na escolha dos investidores ao investir 

no mercado financeiro e de capitais brasileiro. Sobre o assunto, Haensen (2014, p. 143) 

menciona que a consequência de elevação do custo dos serviços prestados pelos Gatekeepers 

poderia inviabilizar o mercado de capitais devido ao alto preço oferecido. Assim exemplifica: 

De início pode ocorrer o nivelamento dos valores praticados uma vez que pode 

ser difícil distinguir os clientes honestos dos delinquentes por ocasião da 

contratação. Os custos de prestação de serviços aumentariam para todos os 

clientes, diante de tal dificuldade de seleção a ser enfrentada pelo gatekeeper. 

Nota, também o autor que a condenação em uma ação de responsabilidade 

civil [no caso, infração tributária] levaria o gatekeeper a ter que arcar com os 

eventuais valores de indenização de forma solidária com o emissor. A reação 

do gatekeeper seria impor estruturas contratuais em que seus clientes 

cobrissem possíveis perdas, aumentando o valor cobrado pela prestação de 
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serviços. A contratação poderia ser inviabilizada diante de valores que podem 

perfazer bilhões.  

 Ainda, a advogada da gestora “a” exemplifica a possiblidade da simplificação das 

estruturas constituídas no exterior, uma vez que às informações estarão mais acessíveis as 

autoridades fiscais fiscalizatórias.  

Eu não sei se as estruturas estão mudando por causa disso, isso talvez seja um 

cenário, mas eu acho que eventualmente as estruturas vão ficar mais simples 

porque vocês vão ter que abrir até o beneficiário final, não adianta eu ofuscar 

nada disso.  

 Por outro lado, o diretor jurídico da gestora “b” indica que apesar de eventual 

simplificação das estruturas jurídicas, as medidas de transparência fiscal não afastariam as 

estruturas constituídas para fins “artificiais”. Isso porque, os investidores criariam novas 

modalidades de estrutura jurídicas no exterior para permitir o negócio ilícito: 

Algumas empresas fiduciárias, que oferecem esse tipo de estrutura, você 

entrar como cotista de um fundo deles, criam um Subfund que eles chamam, 

um direito de portfólio & company (SPC) e ela aplica no Brasil para ter um 

benefício fiscal. E aí como são milhares e milhares de cotistas, o cara não tem 

a obrigação de abrir o final owner. 

 Nesse contexto, a advogada da gestora “a” atenta para o engessamento do mercado 

financeiro e de capitais brasileiro: “Como vai se aquecer esse mercado e ter mais não residentes 

investindo no Brasil se tem uma super insegurança?”. As aplicações que hoje exercem 

importante papel no cenário econômico, com valor estrangeiro aplicado superior à 446 bilhões 

de dólares92, poderiam ser afetadas. 

Começa a engessar. Se você não conseguir abrir, porque você chega em um 

administrador que simplesmente não vai passar as informações... tem 

administrador brasileiro que simplesmente não está pagando amortização, 

nem distribuição de dividendos para esses investidores não residentes, então 

assim, você começa a ter um caos no mercado.  

 Dessa forma, a possível restrição aos beneficiários finais iria no sentido contrário à 

concessão do benefício fiscal, o qual tem o objetivo de incentivar o maior fluxo de 

investimentos internacionais no Brasil (Vieira, 2000, p. 20).  

  

                                                 
92BACEN. Censo 2001 de Capitais Estrangeiros no País. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/rex/censo2000/port/resultado/default.asp?idpai=CAMBIO. Acesso em: 31.03.2018. 

http://www.bcb.gov.br/rex/censo2000/port/resultado/default.asp?idpai=CAMBIO
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CONCLUSÃO 
 

 O presente estudo buscou investigar, sob a visão dos representantes do setor público e 

privado, a interferência do conceito de beneficiário final no regime jurídico do INR a partir da 

recente atuação da Receita Federal. Partindo da perspectiva de mudança, questionou-se: de que 

forma as ações da Receita Federal, apoiadas no conceito de beneficiário final, tenderam a 

modificar o tratamento legal do INR? A pergunta necessitou para respondê-la de uma certa 

discricionariedade analítica.  

 Diante do exposto no trabalho em relação à dificuldade de identificação dos 

beneficiários finais e a tendência das instituições financeiras de restringir a aplicação dos 

benefícios fiscais à INR demonstrada através das entrevistas, tem-se confirmada a hipótese do 

trabalho: há potencial mudança no regime jurídico do INR.   

 O fundamento para os casos observados decorre principalmente da ação fiscalizatória e 

sancionatória da Receita Federal nas instituições financeiras para a identificação do beneficiário 

final. No entanto, como destacado pelo gerente da instituição financeira, apesar da delimitação 

do ilícito caber à Receita Federal, é das instituições financeiras a responsabilidade de instituir 

as práticas a serem seguidas, buscando a melhor direção aos investimentos. 

 O debate sobre a identificação do beneficiário final do INR é recente e importante para 

a consolidação de seu regime jurídico. O tema ainda se encontra em fase de reformulação, 

necessitando de opiniões de juristas, fomentação de jurisprudência e de consolidação do 

posicionamento dos órgãos da administração pública. Como a discussão ainda está sendo 

travada pelos representantes do mercado financeiro e de capitais muitas dúvidas, 

questionamentos e problemas não foram respondidos ou levantados neste trabalho. A Anbima, 

à título de exemplo, recusou o convite para participar da presente pesquisa informando a 

negativa “dado que estamos discutindo o assunto com nossos associados”. Na entrevista com o 

representante da instituição financeira também foi citado que há debate em “associação de 

mercado” para a formulação de nova IN à RFB.  

 Ainda é necessária regulação sobre o tema devido à aparente incerteza gerada pelas 

recentes ações da Receita Federal. Diversas perguntas ainda restam sem respostas: devem os 

investimentos de não residentes diminuir em prol de uma maior arrecadação? Esse deve ser o 

objetivo da interpretação de normas tributárias? É possível criar uma norma que exemplifique 
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às Instituições Financeiras o que é considerado ilícito na utilização de estruturas jurídicas 

internacionais por residentes no Brasil?  

 O método escolhido preencheu a eficácia pretendida neste trabalho. A indicação dos 

problemas existentes e que merecem maior atenção da academia foram elencados e necessitam 

apenas de pesquisa mais detalhada. As respostas acima são inícios para futuras pesquisas e, 

posterior, reformulação do regime jurídico do INR. 

Da mesma forma que Castro (2012, p. 17), indicou a imprescindibilidade no cenário 

tributário internacional de análise e reflexão cuidadosa dos contornos e limites do conceito de 

beneficiário efetivo. É necessário a análise do beneficiário final na constituição de veículos de 

investimento como estruturas artificiais no regime jurídico do INR. Isso se mostra importante 

para que não haja formalismo excessivo, limitando a liberdade do contribuinte e, de outro lado, 

não se incentive a atuação mais rigorosa da Receita Federal contra qualquer estrutura. Por um 

lado, os investidores requerem segurança jurídica de quando podem investir e quando serão 

tributados, de outro, a Receita Federal, quer recolher os tributos e eventuais multas daqueles 

que, sob a sua análise, se utilizam de estruturas artificiais. 
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APÊNDICE A - Entrevista semiestruturada 

 

Introdução: A entrevista é parte de uma pesquisa acadêmica para Trabalho de Conclusão de 

Curso do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas intitulado "O conceito de beneficiário 

final no regime jurídico do investidor não residente". O trabalho tenta apontar através de 

pesquisa bibliográfica e entrevistas realizadas com Instituições Financeiras, gestoras de 

investimentos, advogados e a Receita Federal, como a introdução do conceito de beneficiário 

final vem (ou não) modificando o instituto.  

 

Perguntas: 

 

(1) Qual é a função da nova obrigação da Receita Federal imposta através da Instrução 

Normativa RFB n˚ 1.634/16 de identificação obrigatória do beneficiário final? 

(2) Houve alguma mudança na maneira da tributação dos investidores não residentes? 

(3) Houve alguma mudança no momento do registro dos investidores não residentes?  

(4) Houve alguma mudança na atuação das Instituições Financeiras? 

(5) Houve mudança de posicionamento dos investidores não residentes no modo como se 

reestruturam? 

(6) As Instituições Financeiras carregam o ônus de verificação dos beneficiários finais. Quais 

são as regras direcionada às instituições financeiras do que deve ou não ser tributado? 

(7) Investidores Não Residentes podem ter beneficiário final residente no Brasil (ou em 

paraísos fiscais)?  

(8) Na prática, poderíamos sugerir que Instituições Financeiras vem tributando mais 

investidores não residente? 

(9) Existe diferença conceitual entre a expressão "beneficiário efetivo" e "beneficiário final"?  

(10) Comentários finais. 
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APÊNDICE B – Receita Federal 

Profissão: Delegada titular da Delegacia de Maiores Contribuintes 

Segmento do Mercado: Receita Federal 

Duração da entrevista: 53 minutos e 03 segundos. 

Data: 09.04.2018 

Não houve possibilidade de gravação, por isso, após a entrevista realizei um resumo do que foi 

discutido, segue abaixo: 

Em início, questionada sobre o panorama de “mudança de posicionamento” da Receita 

Federal quanto aos incentivos fiscais aos investidores não residentes, A representante da 

Receita Federal afirmou que a única mudança ocorrida foi a forma com a qual lidou com os 

supostos ilícitos, “a lei sempre deixou muito claro que se destina ao investidor não residente”. 

As reuniões realizadas com as instituições financeiras, foi uma forma de alertá-las que estavam 

sendo pouco diligentes e, tal atuação, poderia resultar na tributação do imposto de renda sob a 

alíquota de 35%. Expõe, mais tarde, “não estamos alterando em nada a tributação do mercado 

financeiro e de capitais”. 

Nessa linha, comenta da obrigação imposta pela IN RFB n˚ 1.634/16 de identificar em 

todas as cadeias societárias o beneficiário final que, para ela, apenas reafirmou posicionamento 

já existente, de que as instituições financeiras quando requisitadas devem fornecer as 

“informações complementares” à Receita Federal, “a informação já era obrigatória, mas só o 

mercado achava que não”. A IN RFB n˚ 1.634/16, portanto, afirmaria apenas o entendimento 

da Receita de que instituições financeiras devem ter maior diligência na identificação dos 

investidores não residentes. A RFB “se preocupa com as informações para garantir sua 

solidez”. 

Para a representante da Receita Federal, as pessoas tendem a confundir o instituto da IN 

RFB 1.634/16. Afirma que tal instrução é apenas uma obrigação registral, de nada tem a ver 

com a tributação ou o regime jurídico do investidor não residente em específico. É apenas 

obrigação para facilitar a fiscalização e eventuais autuações. 

Quanto aos fatores que levaram a maior fiscalização, A representante da Receita Federal 

explicita essencialmente dois. Primeiro, afirma que é “Importante essa relação”, remetendo-se 

a operação Lava Jato. Citando diversos casos ilícitos, tenta mostrar que devido a grandes 

números de corrupção e lavagem de dinheiro. Em segundo lugar, afirma que com a IN 1.634/16 

e outras normas, houve uma facilitação de flexibilização, simplificando a trabalho da Receita 

de encontrar aqueles travestidos de investidores não residentes. 

Afirmava que há grande responsabilidade das instituições financeiras, que são a porta 

de entrada dos investidores não residentes. De acordo com a delegada, as instituições 

financeiras devem ter “cuidado maior na identificação dos não-residentes”, posto que essas 

“não pedem (nem) uma conta de telefone” para reconhecer os investidores não residentes. “Não 

podem fingir que não tão vendo”. As instituições financeiras estariam ignorando as “fraturas 

são expostas”. As situações chegavam a ser tão gritantes de acordo com A representante da 

Receita Federal, que haviam endereços que constavam com 280.000 (duzentas e oitenta mil) 

empresas cadastradas em um único endereço. 

Questionei se todo e qualquer beneficiário residente no Brasil estaria impedido de 

utilizar-se do benefício fiscal concedido aos não residentes. A representante da Receita Federal 

respondeu que “não dá para analisar de forma genérica”, apenas aquelas constituídas por 

residentes no Brasil que efetivamente são constituídas como “estruturas artificiais” devem ser 

tributadas. 
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Ao final, as possíveis mudanças legislativas tomaram foco. Como explicitado, há 

projeto de lei para tributar todo e qualquer fundo fechado, que seriam aqueles mais utilizados 

fraudulentamente por investidores residentes no Brasil. Apesar de acreditar que impedir os 

benefícios fiscais a esses fundos diminuiriam fraudes e simplificaria a fiscalização da receita, 

acredita, que além de diminuir possíveis investimentos, não seria necessário, bastava que as 

instituições financeiras fossem mais diligências. Se as instituições financeiras conseguissem 

identificar aquelas com as quais há notória “fraturas expostas”, as que é de fácil observação, 

um enorme montante de residente travestidos de investidores não residentes já estariam sendo 

tributados. Contrapus com casos no qual as evidencias não são tão obvias, A representante da 

Receita Federal foi incisiva, “na dúvida, tributa”. 

Para a delegada o caso parece simples: o mercado ignora a exigência de informações 

complementares e a consequência foi o aumento crescente de investidores residentes travestidos 

de fundos de investimentos não residentes. Para solucionar esse cenário de ilicitude, a Receita 

comunicou as instituições financeiras, em uma mudança de comportamento, ou seja, comunicar 

antes de autuar, de seus deveres perante os órgãos públicos. Dessa forma, as instituições 

financeiras, exerceriam, de fato, sua competência de responsável fiscal e, a Receita Federal, 

poderia atuar caso-a-caso na verificação de simulação ou não. Ação teve como objetivo “induzir 

conformidade nas instituições financeiras “A Receita tentou em sua primeira ação uma 

aproximação com as instituições financeiras. 

Questionada se sua ação, no modo como me descreveu, afetaria o mercado de 

investimentos, A representante da Receita Federal acredita que não pois os fundos fechados de 

investimento no mercado financeiro e de capitais consta de parcela muito pequena. A quem tem 

maior parcela de “trazer dinheiro novo” são os fundos soberanos e, estes, não seriam atingidos 

por tais ações. 

Para constatar minha tese incialmente defendida, perguntei se como medida legislativa 

não poderíamos adicionar na lei tributária que concede tais benefícios aos não residentes, artigo 

que vedasse a desoneração fiscal aos fundos que tivessem beneficiários finais residentes no 

Brasil. A representante da Receita Federal foi contra, para ela, além de restringir muitos fundos 

que são “reais” de investirem no Brasil, restaria de inaplicabilidade prática. Isso porque, ainda 

seria muito difícil identificar tanto para o fundo, quanto para a Receita federal quem é o 

beneficiário final. “O problema não é todo e qualquer beneficiário final residente no Brasil” e, 

sim, as estruturas artificiais construídas. “Se for real não vai sofrer qualquer sanção por parte 

da receita”.  

A representante da Receita Federal afirma que o ônus de provar nos casos que não há 

fraude explícita é do Fisco e, nesses casos, o problema será fático, não jurídico ou, ao menos, 

registral. Toma como exemplo o caso de 5 investidores residentes no Brasil que tem um fundo 

de investimento em país não paraíso fiscal. Na análise de caso a caso não haveria “receita de 

bolo” para a análise do que seria considerado as tais estruturas travestidas. “Não tem como 

falar, aá investe em apenas dois países, ou áa tem um ou dois sócios e isso será visto na análise 

do caso concreto”. 

De acordo com a representante da Receita Federal a fiscalização da Receita Federal tem, 

nesse contexto, como único objetivo encontrar investidores residentes no brasil que constituem 

fundos não residentes com fins claramente ilícitos, o que ela denomina de “investidores 

residentes travestidos”.  
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APÊNDICE C – Instituição Financeira 

Profissão: Gerente Sênior de Produtos e Projetos. 

Segmento do Mercado: Instituição Financeira 

Duração da entrevista: 37 minutos e 38 segundos. 

Data: 09.05.2018 

 

 

1. Qual seria a função dessa nova obrigação da receita da Instrução 1.634 de 2016 de 

realizar a obrigatoriedade de identificação do beneficiário final.  

 

R.: A 1.634 é uma regra específica de cadastro e prevenção à lavagem de dinheiro. Então ela 

dá as diretrizes necessárias para você abrir um CNPJ no Brasil. Então é muito nessa linha que 

ela vai. Apesar de ser a Receita Federal que desenhou a instrução ela não tem o cunho de 

tributação, ela fala só dos requisitos que você tem que ter para poder abrir esse CNPJ dado os 

diferentes tipos de qualificação dos investidores estrangeiros, por exemplo. Ela não fala apenas 

do investidor estrangeiro, mas ela tem uns artigos específicos para os estrangeiros. 

 

2. Com tal obrigatoriedade houve alguma mudança na maneira da tributação dos 

investidores não residentes? 

 

R.: A 1.634 foi lançada não implicou em mudanças. Pelo menos é essa leitura que a gente faz 

da própria IN e estamos em linha com os demais participantes do mercado. Não é a própria IN 

1.634 que vai implicar em mudança de tributação. Ela requer sim, mais transparência. Ela quer 

a abertura de beneficiário final ela quer que você demonstre quem são os sócios 

administradores, enfim, ela não fala de tributação. A base para a tributação continua sendo o 

domicilio fiscal do investidor estrangeiro. Aí obviamente, há discussão que estão acontecendo 

no mercado que inclusive das autuações da receita recentemente, a Receita fez se baseando 

muito no conceito que você tem que conhecer seu beneficiário efetivo. Independente da 

estrutura que você usa para você fazer o cadastramento desse investimento estrangeiro no 

Brasil. E essa que é o grande desafio do mercado agora que é ir até o que a receita considera 

como beneficiário final. Tem estruturas que são fáceis de você chegar, inclusive a 1.634 fala 

em 25% de propriedade desse veículo, sendo de pessoa física “a pessoa física que detém 25% 

por cento ou mais da entidade”, então você tem empresas que você claramente consegue 

identificar a pessoa física, fica bem fácil de você reportar isso para a receita. Inclusive a maneira 

de reportar é via coletor nacional, que é um aplicativo que a Receita está trabalhando para 

melhorar, que hoje ela não está 100% pronta, mas uma vez você reportando não se sabe o que 

vai se fazer com essa informação. A receita não deixou isso claro em lugar nenhum. E você 

também tem o caso de fundos pulverizados e você sabe que para você comprovar a (corte da 

ligação) de um fundo é um pouco quanto complexo, porque ele é dinâmico, cada dia você tem 

novos investidores e não necessariamente a gente entende que é o que a receita está buscando, 

quem são os cotistas de determinados fundos, principalmente se são fundos pulverizados, 

fundos multimercados lá fora. A discussão que a gente está tendo hoje via associação de 

mercado é tentar estabelecer um novo marco regulatório então a gente vai propor uma nova 

redação, uma nova IN, para que fiquei claro, preto no branco, o que precisa ser feito em 

determinadas situações. Se baseado no domicilio fiscal e no beneficiário efetivo, que a gente 

consegue identificar dependendo da estrutura a gente segue um caminho. Se é uma outra 

estrutura que a gente vai ter muita dificuldade sobre buscar informação e que não faz muito 

sentido a gente buscar essa estrutura adicional, como a gente faz para tributar? É isso que está 

acontecendo no mercado hoje. A gente está buscando, olhando daqui para frente maneiras que 
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a Receita pode utilizar para tributar em um contexto que hoje não uma regra preestabelecida, 

bem clara.  

 

3. Por não existir normas bem estabelecidas, como as instituições financeiras tem se 

posicionado quanto ao assunto? No momento em que a regra ainda não foi criada e existe 

uma lacuna legislativa? 

 

R.: Sobre as autuações da receita, quando tem estruturas de conta coletiva, que é o que a gente 

chama de relacionamento indireto. O meu cliente primário é o detentor do investimento coletiva 

e indireto (corte da ligação). A gente sempre se amparou da mesma fora, pelo Portfolio 

Application Form, a conhecida “PAF”, que vão ter sempre ali as informações que são sempre 

de cunho declaratório desse investidor, sabendo que eu tenho um contrato de representação, 

contrato de custódia com meu cliente direto, e que nesses contratos estão previstas clausulas 

que delegam na integra essa parte de conhecer o cliente direito meu. Ele tem que conhecer o 

cliente final, ele está só me apresentando esse cliente indireto. Porque o cadastro completo está 

lá do lado deles. Dado as autuações, não posso falar da instituição na qual trabalho, porque nós 

não sofremos uma autuação nesse momento, nem uma auditoria da receita nesse momento, é o 

que acontece é, a receita ela vem um determinado de contas e quer documentação completa que 

pode demonstrar quem são os beneficiários efetivos daquelas estruturas. Ela te dá um prazo de 

30 dias, cabe ao representante legal/custodiante ir atrás do cliente direito dele e buscar a 

informação. Sei que tem alguns participantes que estão tendo mais dificuldades que outros, ela 

está sempre em contato com outros players de mercado e a gente sabe que depende muito do 

seu cliente direto. Se ele tem mais acesso ao indiretos, é mais fácil que outras. É muito caso a 

caso. (corte da ligação) 

 

4. Nessa verificação pela Receita Federal, Investidores Não Residentes poderiam ter 

beneficiário finais residentes no Brasil? 

 

R.: É uma das situações que a receita quer pegar, é um dos focos é buscar brasileiros atrás 

dessas estruturas. Mas quando a gente fala de brasileiros é aquele que continua residente, então 

o domicilio fiscal dele continua sendo o Brasil. Não tem problema alguns brasileiros investindo 

em estruturas no exterior se esse cara estiver saído definitivo do Brasil, saído do CPF, ele virou 

um não residente. Se for um residente no Brasil utilizando as estruturas para poder ter a isenção 

que um não residente teria. Mas também, não existe problema. É uma situação meio bizarra 

para ter que sair do Brasil e voltar, para investir aqui no Brasil mesmo. Mas, se esse cara 

recolheu os devidos impostos no Brasil, também não tem problema. Só chama um pouco 

atenção em uma coisa que ele poderia ter vindo direto no Brasil, mas se ele comprovar que 

existe um racional econômico por trás desse movimento, as vezes ele tem participação em uma 

empresa mesmo lá fora, ele tem um racional econômico para isso e depois ele recolhe os 

impostos aqui no Brasil, também é um problema. Só que essa fiscalização, por parte da Receita, 

é bastante complicada. Esse que é o ponto. Não existe uma diretriz estabelecida hoje para as 

instituições financeiras e o que fazer em uma situação dessa. Vai ficar muito caso a caso e cada 

um dos bancos tem suas próprias diligências para bloquear ou não determinada estrutura. A 

casa em que eu trabalho usa bastante diligência nesse sentido, na abertura da conta se a gente 

identifica que tem uma situação ou haja brasileiros sem saída definitiva ou haja, por exemplo, 

um paraíso fiscal em cima de um não paraíso e há uma estrutura claramente montada para ter 

benefício fiscal, a gente não abre a conta. Se de largada a gente percebe, isso a gente já nem 

abra a conta, mas aí cada casa vai ter o seu processo e vai assumir determinado risco. Mas a 

gente entende que não é momento para você assumir riscos nesse sentido porque a receita está 

com bastante apetite nesse tipo de estrutura. É uma situação bastante complicada, não 
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estranharia se, por exemplo, a casa que eu trabalho “não, tudo bem a gente aceita essa estrutura, 

mas vamos tributar integralmente como se fosse um paraíso fiscal” aí a gente está livre perante 

a receita. Foi tributado e pronto. É muito caso a caso, é muito decisão de cada um, porque não 

existe uma regra clara e definitiva e aí cada um assumi um risco de estrutura de casa.  

 

5. Quanto a verificação, antes da Instrução Normativa da Receita Federal, a 

verificação pela instituição financeira (responsável legal e tributário) era feita até a 

primeira cadeia societária ou sempre foi realizada até o beneficiário final? 

 

R.: Depende do tipo de investidor que estamos falando, se é um relacionamento direto, e 

relacionamento direto é um relacionamento de 1 para 1, aí sim é sempre é feito uma diligência 

enorme dentro daquele veículo. Então se tem um investidor não residente querendo abrir uma 

conta diretamente comigo, eu vou fazer toda a diligência, vou requerer uma série de 

documentação, de abertura do beneficiário efetivo até o ponto que minha casa entenda que eu 

deva ir. Padrão de mercado é 25%, minha casa é ainda mais conservadora, estabelece em 10%. 

Para poder no limite baixar a 0, dependendo de como a gente quer seguir as normas da Receita, 

mas a gente acredita que 10% é bem conservador. Isso para relacionamento direto, um para um.  

 

6. Desculpa interromper, o que seria o relacionamento direito? 

 

R.: É o meu relacionamento direto com o investimento estrangeiro. Então como custodiante e 

representante legal estou assinando um contrato com uma entidade específica, nesse caso eu 

vou querer abertura total de quem esse cara, vem quem que está por cima. A diligência que a 

gente faz aqui é bastante severa nesse caso. Pros casos de relacionamento indireto, ainda tenho 

a conta de um custodiante global comigo, e esse custodiante global tem diversos passageiros 

por trás, esses passageiros que é aonde reside o problema porque neles ninguém no mercado 

faz uma diligência profunda. Porque? Como eu expliquei antes, a gente confia no procedimento 

de on bording desse custodiante global. Que no caso vai ser meu cliente direto. E nesses 

indiretos meus que está tendo essa discussão toda no mercado. Sempre foi utilizado sempre 

PAF como documentação e ao longo dos últimos dois, três anos. Dado a 1.634, dado a 1.729, 

que alterou a 1.634, a gente vem modificando essa PAF para incluir mais e mais diligências, 

mesmo sendo a relação de um investidor indireto. Mas assim, continua sendo o único 

documento necessário para abri uma conta de relacionamento indireto. Dado que ele já tem uma 

conta aberta com o custodiante global, porque quando eu vou fazer uma diligencia com o 

custodiante global, vou querer conhece-lo muito bem, até os limites que der para estabelecer e 

os clientes dele, que prevê que a diligencia é toda feita por ele. Assim que o mercado foi 

moldado, regulações que nos permitem fazer esse tipo de cadastramento. Antes era 419, que aí 

virou a 505 da CVM, se não me engano, a própria 6.473 prevê a possibilidade de ter contas 

coletivas de passageiros, depois você tem a 560 que também fala um pouco sobre isso, depois 

veio a 1.634, depois a 1.729. Então assim, sempre via a associação de mercado, a gente sempre 

vinha desenhando o fluxo e os processos de uma maneira muito consistente entre os 

participantes, então o procedimento que minha casa faz não é diferente do que qualquer outro 

representante legal de um investidor estrangeiro faz. O mercado é muito conciso nessa formula. 

Só que a gente está percebendo que a visão da Receita não é muito favorável da maneira como 

é feita hoje, então não é muito favorável para o mercado como um todo. Não é de um player 

específico, mas é do mercado como um todo. Quando você vê relacionamentos indiretos. Para 

a gente tentar sanar esse problema é justamente o trabalho que a gente está fazendo agora de 

tentar achar uma maneira de achar um conforto para Receita Federal e ter uma regra de 

tributação estabelecida para determinadas estruturas. É nisso que a gente está se apoiando agora, 

é nisso que a gente está trabalhando, para acabar com essa discussão. Porque até então não 
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existe uma regra específica de tributação, existia sim a 1.634 que falava de cadastramento de 

cliente e que tipo de informação tem que ter dentro de casa. Mas nunca se falava em tributação. 

 

7. Você acha que com isso houve uma mudança no mercado, para os investidores não 

residentes, de posicionamento? Na utilização de estruturas mais complexas ou de registro. 

 

R.: Eu acho que o apetite à risco das instituições, dos bancos, diminuiu absurdamente, porque 

se é uma estrutura que me traz conforto por mais que eu consiga colocar algumas travas é visto 

como uma cautela. Então, eu não diria que impactou na percepção do investidor, porque o 

investidor que está aqui para operar no mercado de capitais, esse daí a vida dele segue normal, 

mas aquelas estruturas que sempre foram moldadas para benefícios fiscais, essas sim, tão muito 

malvistas no mercado e vão ter bastante dificuldade de ingressar.  

 

8. Você poderia falar um pouco sobre como seria essa solução proposta? Situação que 

acalmasse o apetite da Receita Federal e ainda estimularia o investimento estrangeiro? 

 

R.: A gente está tentando criar o menor impacto possível para o investidor final né, e 

principalmente aquele investidor que é o tradicional, que quer investir no brasil, no mercado de 

capitais, e que já está nesse mercado a longos anos. A gente não acredita que a Receita está 

querendo brecar todo. Estou falando mais de um trilhão de reais, a gente está falando de metade 

da bolsa de valores, é um mercado muito grande. A gente sabe que a receita não quer impedir 

esse fluxo. A gente está tentando via associação de mercado e as discussões estão ocorrendo 

em diversas frentes, de minimizar na medida do possível o impacto a esses beneficiários finais. 

A gente está olhando para regras que já existem em outros lugares e tentando traduzir para a 

realizada brasileira. Estamos olhando muito para a CRS, para a FATCA, e através dessas 

práticas globais, tentar casar, encontrar uma saída para dar conforto para a receita, então 

partindo dessas praticas globais, então, por exemplo, o CRS, ao redor do planeta, estão 

acostumados de enviar esses tipos de formulários que trazem detalhes das estruturas. Então esse 

é um documento suporte para fazer o cadastramento do investidor não residente, e a gente ta 

tentando fazer uma amarração disso com as normas existentes, para com isso, chegar em uma 

regra de tributação. As conversas estão muito incipientes ainda, a gente não sabe o formato se 

vai ser diferente. Mas a base dela é não impactar muito o investidor final e utilizar ao máximo 

de regras já existentes no mundo. Regras transparência e abertura que nada mais é OCDE, que 

tem o CRS, e o FATCA. É nisso que a gente está tentando trabalhar. 

 

9. Você acredita que uma solução legislativa viável seria vedar INR com beneficiário 

finais residentes no Brasil? 

 

R.: Isso é parte do potencial problema que a gente tem, mas é difícil colocar em prática. Você 

vai estar colocando essa diligência para um gestor administrador de fundos lá fora. Então você 

pega um grande gestor lá fora que tem, sei lá, 100 final owners para esses caras, fica difícil 

vocês estabelecer que aquele investidor não pode ter nenhum brasileiro. Você acaba até 

limitando o investimento do brasileiro. É difícil você legislar nesse sentido porque você vai 

acabar bloqueado o investimento que não é muito o foco. Mas se você ver estruturas que fora 

montada, especificamente para investidores residentes no Brasil, domiciliado fiscal brasil, para 

ser beneficiário final que são isentas de não ter tributação para o Brasil a figura fica bem 

diferente. Como você consegue diagnosticar isso quando você tem. é uma sinuca de bico, mas 

eu não acho que proibir brasileiros de investidor em fundo de investimento que investem no 

brasil não seria a saída. Não é por aí que tem que ir não, acho que identificar quais são os fundos 

criados especificamente para se beneficiar de uma tributação específica e aí sim você brecar. 
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Quando identificar estruturas que claramente você percebe que tem lá, 5 ou 6 brasileiros e mais 

dois americanos, tem alguma coisa errada. Mas você chega em fundo que tem 5 mil cotistas e 

tem dois, três brasileiros por trás não é aí que a receita deve atacar. A receita deve atacar 

estruturas sim que formadas para se beneficiar, e aí que agente está tentando achar uma maneira 

de deixar isso bem claro, quando a gente se depara cm a situação. Muito se fala quando a gente 

tem o investimento aqui em FIP, que aí você tem algumas regrinhas de 40%, estruturas que 

quebram em 3, 4 beneficiário e por cima é o mesmo cara, só para tentar fugir dessa regra. É 

muito caso a caso, via associação, como falei antes. Achar uma maneira de diferenciar quem 

são esses fundos globais, de investimento, superpulverizados, com capilaridade enorme, dessas 

estruturas que são feitas claramente para se beneficiar. Quando eu olho para uma estrutura 

dessas que na abertura já vejo que tem algo errado, essa já devia ser vedada de largada.  

 

10. Na prática, as instituições financeiras vêm tributando ou nem registrando na 

possibilidade de encontrar algo errado? 

 

r.: Na prática, são essas duas opções que a gente tem. Ou bloqueia, não abre, ou impõe uma 

tributação majorada nele. “vou te tributar nessa aqui como um paraíso fiscal. São essas duas 

únicas opções. 

 

11. Você poderia dar um exemplo do que seria “encontrar algo errado”? 

 

R.: Não digo algo errado, mas digo algo que vai gerar uma discussão de qual alíquota a ser 

empregada. Por exemplo, uma instituição baseada em uma localidade localizada em um não 

paraíso fiscal e quando você abra a estrutura dela em cima tem um paraíso fiscal. Então o 

beneficiário efetivo está em um paraíso fiscal, esse é o clássico que a Receita Federal. E ainda 

desce para o Brasil, também porque que ele passa por uma estrutura e por estar em uma estrutura 

ele não é tributado? Você tem claramente esse passageiro só para pagar imposto e é nisso que 

a gente esta trabalhando para deixar uma situação mais clara em quais situações você tem que 

sim tributar e não tributar. O trabalho, é justamente dar essa clareza. Eu achei essa estrutura, 

ela deveria ser tributada. Hoje, se você buscar na legislação você não vai achar claramente o 

que tem que fazer. Por isso tem as suas interpretações que fica um pouco vaga. Acho que eu 

até já fiz “já achei um beneficiário efetivo fiscal no paraíso fiscal usando uma não paraíso, então 

tributa como se fosse paraíso, ponto”. Mas você pode ter situação, um paraíso com um não 

paraíso, mas esse paraíso em cima ele é um fundo global e tem diversos investidores 

pulverizados em diversos lugares do mundo. Centralizando as atividades nesse paraíso fiscal. 

Mas que você sabe que aí que não é uma estrutura bizarra para você tem beneficio no Brasil. É 

uma estrutura montando porque você tem diversos... e aí você está se beneficiando dele porque 

o fundo faz mais sentido para ali e não para estrutura montada para brasileiros. Nesses casos, 

que a gente está tentando achar uma maneira de lidar com ele como se fosse uma exceção a 

uma regra de quem tributa. Conseguir diferenciar o gestor, profissional, que tem distribuição e 

está atingindo milhares de cotistas dessas estruturas montadas para claramente para se 

beneficiar da tributação.  

 

12. Durante a sua fala, você utilizou a palavra beneficiário efetivo e final, há alguma 

diferença entre as duas? 

 

R.: Não, é que beneficiário efetivo é como a Receita gosta de falar. É quem no final vai receber 

ou pagar. 

 

13. O conceito é novo de beneficiário final, anteriormente era feito essa verificação? 
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R.: Não, esse conceito da Recita federal foi trazido pela 1.634, mas já existia já existia a norma 

do banco central, agora eu não lembro exatamente a norma, a resolução, uma específica de 

cadastro. Só que ele não estabelece, limite, ele não fala em percentual, então teoricamente 

“beneficiário efetivo é o cara que detém participação na empresa é uma coisa bem ampla”. Por 

isso, a instituição em que eu trabalho é mais restritiva sempre cai nos 10%, nem para nos 25%, 

a gente quer mais aberturas. 

 

14. Mas isso é novo ou sempre foi assim? 

 

R.: Sempre foi assim, o Banco Central não previa um percentual mínimo, o Banco Central fala 

sobre isso.  

 

15. Tem algum comentário final? 

 

R.: Eu acho que é um trabalho em progresso, a gente está trabalhando nesse tema ainda via essa 

sessão do mercado, um tema bastante sensível, está todo mundo super empenhado em tentar 

achar uma maneira de onerar menos possível o investidor que está aqui investimento no Brasil 

de maneira limpa, transparente. A gente acredita que a receita tem sim boa vontade e está 

buscando fazer a coisa certa e a gente quer talvez estabelecer os mecanismos mais apropriados 

para isso. A gente quer uma regulação clara e transparente e a gente quer sim punir aqueles que 

estão fazendo coisas erradas. A direção tem que ser sempre essa, acho que todo mundo na 

mesma pagina, na mesma direção. Se tem alguma errada, ou alguma estrutura que tenta aí 

resistir, e ta se beneficiando, que se cara realmente seja punido, a gente não pode esquecer que 

aquele outro investidor. Fazendo tudo certo, só investimento e diversificando no Brasil, também 

não pode entrar na mesma seara, é essa diferenciação que estamos brigando para deixar da 

maneira mais clara e direta. A gente sabe que esse mês de maio vai ser decisivo, a gente está 

trabalhando intensamente nesse assunto, acredito até o final desse a gente consegue ter esse 

ofício encaminhado para a Receita, com a nossa sugestão com a redação de uma nova IN. É 

mais ou menos por aí que o mercado está trabalhando. 
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APÊNDICE D – Gestora de investimentos “a” 

 

Profissão: Advogada  

Segmento do Mercado: Gestora de investimentos “a” 

Duração da entrevista: 18 minutos e 41 segundos. 

Data: 08.05.2018 

 

1. Quanto a resolução 1.634/16 qual é a sua função primordial com a identificação 

obrigatório dos beneficiários finais? 

 

R.: Tendência mundial, e é impressionante como a gente ta vendo todos os outros mercados 

fazendo o mesmo, seja nos EUA, fazendo essa obrigação de você registrar nas entidades 

americanas. O FOMS dizendo quem são os beneficiários finais de uma LLC, por exemplo, em 

Delaware, que sempre foi uma empresa muito fácil de se fazer, empresa de papel, que se fazia 

muito rapidamente. Esse carinho também está sendo tomado por todas essas ilhas Barramas, 

Cayman, todas indo nesse caminho também de você tem que notificar as autoridades quem são 

seus beneficiários finais, então eu acho que isso é um caminho muito global. Uma preocupação 

que já vem da troca automática de informações, a questão de transparência. Já vejo isso como 

uma tendência global e o Brasil, obviamente, não ia ficar para trás. A Receita quer conhecer 

quem são os beneficiários finais e muito também para evitar. Não sei se isso é uma função 

primordial, mas uma das funções que eu vejo, é o uso do objetivo é evitar ter fraude porque o 

investidor não residente muitas vezes ele tem um beneficio fiscal grande de investidor de 

capitais e financeiros no Brasil, a Receita quer também evitar que investidores residentes 

venham através de estruturas offshore, se beneficiar desse tipo de investimento que o não 

residente tem no Brasil. Não sei se essa é a primordial, mas para mim é a mais óbvia. Tem um 

pouco dessa tendência global, maior transparência possível, combate a terrorismo, prevenção a 

lavagem de dinheiro, está tudo muito ligado. 

 

2. A busca pela transparência pela transparência afetou de alguma forma os não 

residentes? e não residentes eu me refiro àqueles investidores pela 4.373/16, investidores 

que aplicam no mercado financeiro e de capitais.  

 

R.: Acho que afetou de uma forma muito preocupante, o maior problema na minha visão, 

quando você tem um investidor não residente em um veículo de fundo offshore que é realmente 

um fundo, hedge fund, que tem muitos investidores e que veio para o Brasil para no mercado, 

essa norma diz que você só não precisa abrir até os UBOs se você tiver um fundo de mais de 

100 cotistas, e aí você pode ter um fundo com dez, vinte cotistas que pode ser um fundo 

verdadeiro, um fundo que veio para investir e fomentar capital no Brasil e investir em empresas 

no Brasil e simplesmente você tem um problema que é chegar para no administrador do fundo 

e obrigar que o administrador do fundo abra, e aí você tem o problema que você vai abrir quem 

são os cotistas que um fundo offshore que tem questões de sigilo bancário, que dependendo da 

jurisdição onde o veículo estiver você não as regras de lá. Começa a engessar. Se você não 

conseguir abrir, porque você chego em um administrador que simplesmente não vai passar as 

informações... tem administrador brasileiro que simplesmente não está pagando amortização, 

nem distribuição de dividendos para esses investidores não residentes, então assim, você 

começa a ter um caos no mercado, como vai ser aquecer esse mercado e ter mais não residentes 

investindo no Brasil se tem uma super insegurança? Na época que eu trabalhava em um grande 

administrador a Receita já estava fazendo diversas fiscalizações, principalmente com foco de 

FIP que tenha como foco investidor não residente e aí você começa ter uma insegurança 
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tremenda e a receita autuando esses administradores. E aí o que vai acabar acontecendo na 

minha opinião, vai paralisar esse mercado e você vai ter um prejuízo enorme.  

 

3. Nesta verificação, o objetivo seria também impedir beneficiários finais residentes 

no Brasil ou apenas impedir estruturas artificiais? 

 

R.: Eu acho que não exista nada na lei que impeça que o residente invista em uma estrutura 

offshore que venha e invista, por exemplo, 10% do fundo no brasil e invista em Ásia, novos 

mercados. Isso não é problema, o que a Receita está querendo coibir são sim essas estruturas 

artificiais. 

 

4. Então, apesar de esse não ser o objetivo inicial da Receita em coibir, a ação da 

Receita acaba os englobando? 

 

R.: Acaba pegando e afetando um público muito maior que vai ter que pagar por essas estruturas 

artificiais que com certeza são a minoria.  

 

5. A verificação dos beneficiários finais é feita pelas Instituições Financeiras... 

 

R.: Não, pelos Representantes Legais. 

 

Entrevistadora: Isso, pelos Representantes legais.  

 

R.: Antes da norma da Receita, já havia uma norma da CVM que determina, a instrução 301, 

que você tinha que ter o cuidado especial com investidores não residentes, que eram 

investidores de alto risco. Como o PEP, por exemplo, já era um investidor de alto risco. Já havia 

uma preocupação de se chegar ao beneficiário final, mas quando você chegava em uma 

estrutura final que não desse para ser identificada, como por exemplo, um fundo no exterior, 

você poderia solicitar uma carta do administrador dizendo que ele é regulado por uma 

autoridade equivalente à CVM e que você poderia confiar nos controles de lavagem de dinheiro, 

e etc. Isso para mim já seria o suficiente, mas, enfim, a Receita sempre vai mais longe.  

 

6. Existe uma diferença entre beneficiário efetivo e beneficiário final? 

 

R.: Olha, eu acho que o efetivo... eu não sei se nesse caso seria quem está tomando a decisão 

de investimento... não seria se seria uma discussão de gestor, o gestor que está tomando a 

decisão para investir naquele fundo (corte da ligação). vamos supor (corte da ligação) e o fundo 

vai investir no Brasil... ele que está tomando a decisão do investimento. Mas eu não sei em que 

sentido seria essa diferença de efetivo e final. Não sei responder.  

 

7. Houve uma de reestruturação societária pelos beneficiários finais residentes ou não 

no Brasil? 

 

R.: Não sei se já teve ou vai haver, mas uma coisa que me preocupa, é quando você tem que 

definir quem é o beneficiário final muitas vezes você tinha a estrutura de Cayman com 

Delaware, então você tinha duas camadas em Delaware com um fundo em Cayman. Não sei 

como a receita vai olhar quando ela verificar que, na verdade, esse investidor de Delaware é 

um investidor em Cayman. Isso é paraíso fiscal e que ele não vai ser mais tributado como não 

residentes de não paraíso, eu não sei se as estruturas estão mudando por causa disso, isso talvez 

seja um cenário, mas eu acho que eventualmente as estruturas vão ficar mais simples porque 
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vocês vão ter que abrir até o beneficiário final, não adianta eu ofuscar nada disso. Acho que a 

tendência são as estruturas se simplificarem.  

 

8. A pessoa jurídica, registrada como investidor não residente, pode, a priori, ter 

sócio beneficiários finais residindo no Brasil? 

 

R.: Poder, pode. Não existe lei que proíba, mas acho que é aquilo que a gente conversou, se é 

uma estrutura artificial feita só para ele voltar ao Brasil, tendo um benefício eu acho um 

problema. Se não, se é um fundo grande que ele investiu e que voltou uma parcela do 

investimento, porque é um gestor, e quer diversificar investimento em mercado emergente e 

um dele é Brasil, e é uma parcela pequeno do patrimônio. Aí eu acho que é uma variação que 

pode melhorar um piorar essa estrutura. Mas eu acho que nesse cenário eu acredito que não tem 

nenhum impedimento e que a Receita não tem nenhum embasamento para falar, e que não pode. 

Por acaso esse investimento está voltando ao Brasil e quem toma essa decisão é um gestor 

terceirizado, que esse fundo investe em diversos mercado e um deles é o Brasil, então, nesse 

caso daria para brigar.  

 

9. Poderiam os investidores não residentes no Brasil com beneficiários finais 

residentes serem registrados como tal, mas serem tributados como residentes?  

 

R.: Sim, aí é uma questão que o administrador, o responsável tributário vai ter que avaliar. Vai 

depender da postura que a Receita vai tomar daqui para frente quando ela passa a ter todas as 

informações até o beneficiário final. O administrador pode perfeitamente, ele tem um investidor 

não residente oriundo de paraíso fiscal, ele vai marcar esse investidor como um investidor que 

não pode utilizar dos benefícios fiscais que a lei traz e o investidor de verdade, que vem é o não 

residente, que vem de não paraíso fiscal, e que aí sim aproveita os benefícios fiscais dados a 

ele. Essa responsabilidade infelizmente acaba recaindo sobre o administrador, o responsável 

tributário. 

 

10. Você vê alguma solução que gere transparência, mas não trave o mercado dos 

investidores não residentes? 

 

R.: Olha, eu acho difícil. Não consigo te dizer hoje, mas eu acho que vai ser complicado. 

Naturalmente as estruturas vão ser reduzidas. 
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APÊNDICE E – Gestora de investimentos “b”  

 

Profissão: Diretor Jurídico 

Segmento do Mercado: Gestora de investimentos. 

Nome da Instituição: Gestora de investimentos “b” 

Duração da entrevista: 23 minutos e 33 segundos. 

Data: 03.05.2018 

 

 

1. Em 2016, a Receita através da resolução 1.634 incluiu a obrigatoriedade de 

indicação dos beneficiários finais no CNPJ. Qual seria a função primordial dessa 

identificação? 

 

R.: Para efeitos de planejamento, para evitar a elisão fiscal.  

 

2. Com a identificação houve alguma mudança no tratamento do investidor não 

residente? 

 

R.: O que a Receita está fazendo ela está cercando. Ela está querendo evitar a elisão fiscal, então 

ela está obrigando que, nós, participantes de mercado, abramos quem é o beneficiário final. 

Mas essa não é uma mudança especificamente, ela já exigia isso de uma maneira. Se você olhar 

o espírito da norma, ela diz claramente que o investidor brasileiro dando a volta, você está no 

Brasil, sai de uma estrutura aqui para voltar a aplicar no Brasil ele não poderia ter nenhum tipo 

de benefício. O benefício é para não residente. Ao obrigar a abertura do beneficiário final das 

companhias, atrás do CNPJ, por exemplo, ou através do Banco Central, etc, ela está 

simplesmente cruzando dados para ver se se não está tendo risco. Não tem nenhum problema, 

o não residente usar o 4.373, o problema do não residente no brasil, que através de uma 

estrutura, que seja de .... ele da a volta. Para ter um beneficio fiscal se não fosse residente no 

Brasil. É claro que a mudança acaba ocorrendo em ambiente tributário, mas, na prática, acho 

que não teve uma mudança de posicionamento da Receita, ela só apertou o cerco. 

 

3. Na prática, para as gestoras (e instituições financeiras) acha que houve alguma 

mudança comportamental? 

 

R.: Sim, isso com absoluta certeza. Porque eu não vou falar da minha casa especificamente, 

porque aqui a gente é mais “quadradinho”. Mas conversando com outras pessoas e etc. De fato, 

há um movimento de brasileiros que queria se beneficiar de alguma maneira com estruturas lá 

fora, para pegar algum tipo de isenção ou de taxas mais baixas de impostos no Brasil, este cara 

não conseguem mais dar essa volta, os bancos não fazem mais, o compliance dos bancos estão 

muito mais rigoroso, mais não porque ele tem que abrir o final owner mas porque a lei de 

lavagem de dinheiro colocou o cara que abre o câmbio e fecha o câmbio, e os consultores todos 

em uma bola de gato do lavador. “olha, se você está ajudando, você é partícipe”, e só isentou 

os advogados disso. Então ficou todo mundo com um pé para trás, então, na prática, ele já 

exigiu isso para não evitar cair em uma cilada. Aqui, do nosso lado, na [GESTORA B], a gente 

não tem esse problema, porque a gente nunca aceitou fazer isso. Mas a gente percebe que houve 

uma mudança, porque mesmo clientes que sugerem isso em uma reunião “ah, olha, queria fazer 

isso para aproveitar do meu dinheiro lá fora, criar uma estrutura para entrar no Brasil e tudo 

mais”, a gente já adianta que não dá para fazer porque tem que abrir, seja Banco Central, ou via 

4.131, que é societário, ele vai ter que mostrar quem é o beneficiário final. Só não vai entrar 

nisso quando é um fundo com milhares de cotistas, de fato. Estruturas mais personalizadas, não 
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tem como escapar. A gente sabe que tem alguns lugares aí no mercado, algumas empresas 

fiduciárias, que oferecem esse tipo de estrutura, você entrar como cotista de um fundo deles, 

criam um Subfund que eles chamam, um direito de portfolio and company (SPC) e ela aplica 

no Brasil para ter um beneficio fiscal. E aí como são milhares e milhares de cotistas, o cara não 

tem a obrigação de abrir o final owner e, enfim, mas até em uma das conversas que eu tive com 

uma das estruturas que eu não posso abrir o nome, o cara falou que tem sido reduzido esse tipo 

de coisa, porque eles estão tendo problemas no Brasil com as autoridades. Então, acho que é 

por aí.  

 

4. Você mencionou que a verificação pelas Instituições Financeiras sempre existiu. 

Sempre existiu a verificação de beneficiário final ou do beneficiário efetivo? 

 

R.: O beneficiário final que a gente chama é o beneficiário efetivo né e não o final que está na 

cadeia formal é o trustee em tese, os que ele transferiu renda. A coisa é quando você pega um 

fundo. Para mim beneficiário final é beneficiário efetivo, não adianta ele colocar “diretor 

fiduciário”, “trustee”, o que for. Quem é o cara no final que recebe essa grana? Quem se 

aproveita desses benefícios fiscais todos? Quem está por trás disso? Esse é o beneficiário final, 

para mim, esse é a mesma coisa que o efetivo. Na prática o que eu vi, é que os bancos e, de 

repente, a Receita exigir isso é que eles queriam saber quem era. Cara, isso eu estou falando de 

lavagem de dinheiro está? Na época do mensalão não existia isso, as pessoas não queriam nem 

saber. Era investidor não residente formal. Quando depois da mudança da lei de lavagem de 

dinheiro, mais ou menos na época do mensalão, mudou completamente. Não é só (..) que 

responde, não é só o operador que está lá. É o diretor do cambio, ficou muito mais rigoroso. Eu 

percebo essa mudança assim nítida em termo de rigor desde de que a legislação de lavagem de 

dinheiro entrou em vigor. Porque tem toda essa discussão se o crime tributário é ou não crime 

procedente para efeitos de lavagem. Enfim, também tem o crime de evasão de divisas, que é 

outro problema, e que pode ser precedente para lavagem de dinheiro. A mudança foi justamente 

para tirar aquele rol taxativo e para incluir os assessores no loop, colocou tudo no mesmo barco. 

“Se ajudou ladrão, ladrão você é”. 

 

5. Uma dúvida quanto ao já respondido, investidores não residentes podem ter 

beneficiários finais residentes no Brasil? 

 

R.: A lei beneficia os não residentes em alguns casos e depende do país de jurisdição do cara 

ele pune ele. Mas, estando uma pessoa não residindo em paraíso fiscal, ela é beneficiada. Na 

maioria dos casos. A lei tenta privilegiar um grupo de investidores para trazer capital para o 

Brasil. O ideal dela não foi o residente fiscal no brasil, não é esse o objetivo da regra. Por isso 

que eu acho que não houve uma mudança de interpretação. Simplesmente que esses formam 

instrumentos de identificação da legislação. A legislação é muito clara, tem um capítulo 

dedicado ao Investidor não residente. Não houve mudança de conceito, houve só uma 

efetividade na fiscalização.  

 

6. Ainda não ficou muito claro. Você afirmou que a Receita não modificou a 

interpretação, então isso significaria que a 4.373 ao dispor “não residentes” excluiria 

qualquer beneficiário final residente do Brasil? 

 

R.: A 4.373, ela trata só dos procedimentos burocráticos do registro do investidor não residente. 

Quem defini a tributação é a legislação fiscal. A Instrução Normativa, 1.500 e algo, agora não 

me lembro. Ela define o tratamento fiscal. A 4.373 é simplesmente para você justamente 

identificar se está em paraíso fiscal, se não está em paraíso fiscal, algum tipo se tem problema 
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nos cadastros internacionais, se o beneficiário final não é residente no Brasil, imputa uma série 

de informações para gerar instrumentos de fiscalização. Então, com isso e só através disso que 

você tem os benefícios fiscais, se você não se cadastrar com a 4.373, não significa que você 

pode aplicar via Brasil, mas você não vai ter beneficio fiscal nenhum. Tratado no Brasil como 

se residente no Brasil fosse. Não tem benefício fiscal.  

 

7. Você poderia ser beneficiário final de um residente, mas você não teria os 

benefícios fiscais dele? 

 

R.: Não sei se o termo que você está colocando é o mais adequado. Mas, o que eu quero dizer 

o seguinte, a 4.373, ela no Banco central ela cadastra os não residentes no Brasil, os não 

residentes. Se não tiver ponta final... ele por si só já é final. O não residente tem opção da 4.373, 

e por tabela ele vai ter (corte da ligação). 

 

8. Em um caso hipotético em que hajam poucos cotistas, sendo eles beneficiários 

finais residentes tanto no Brasil quanto residentes no exterior, não são muitas, são cinco. 

Que se dividem entre o Brasil e o exterior, isso poderia ocorrer e ainda ter os benefícios 

fiscais? 

 

R.: Eu não saberia responder. Como aqui é um Family Office, eu só tenho fundo exclusivo, essa 

situação não ocorreria. É sempre o cliente e a mulher dele ou o cliente e. Eu não tenho esse caso 

específico de sendo diversos parte residente, parte não residente e tudo mais os bancos estão 

tratando. Mas imagino que se ele tem acesso ao beneficiário final ele deve individualizar isso. 

O problema é quando ele entra em uma animus acount, aí a coisa de complica bastante. Porque 

como ele separa dentro da animus acount? É uma coisa interna do Banco lá fora que está 

fazendo a custódia do animus acount. Eu já não sei como funciona. 

 

9. A quem é atribuída a função de verificação dos beneficiários finais? 

 

R.: Em tese, quem tem que verificar é a receita, mas na prática, as instituições financeiras 

acabam sendo as responsáveis. Porque a lei de lavagem de dinheiro, a instituição financeira, 

todos os participantes do mercado, ele é responsável na medida das informações que ele tem 

acesso. Então, ela está no topo da cadeia, ela que vê movimentação bancária, ela que vê o 

custodiante de ativos, ela que tem obrigação maior de fazer todo o compliance para saber quem 

é o cliente. Ela não pode receber em dinheiro, para receber qual quer um. Então na prática, as 

instituições financeiras têm obrigação e é o maior interessado em verificar quem é esse cliente 

final porque ela vai responder como pessoa jurídica quanto nos seus diretores, eventualmente. 

Eles têm obrigação legal, o banco central, da uma certa de circulares de lavagem de dinheiro e 

que na prática ela já fazia essa identificação. Então na prática, ela já fazia isso, agora ela vai ter 

que fornecer à Receita. É diferente de uma gestora que não tem esse tipo de informação, é muito 

mais limitada. Fica mais difícil, eu sei quem é o cliente, eu não atendo o varejo. É difícil ser 

argumentável em defesa penal de que eu não tenho nenhuma responsabilidade.  
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APÊNDICE F – Jurista 

Profissão: Advogada 

Segmento do Mercado: Juristas 

Duração da entrevista: 28 minutos e 47 segundos. 

Data: 24.04.2018 

 

 

1.  Em 2016, a Receita Federal através da Instrução Normativa 1.634/16 introduziu 

a obrigatoriedade dos beneficiários finais no CNPJ e, para os investidores não residentes 

a obrigação atribui-se as Instituições financeiras. Qual seria a função da identificação 

obrigatória dos beneficiários finais no contexto dos Investidores Não Residentes? 

 

R: São várias razões, a primeira delas é que o Brasil faz parte da troca global de informações 

que a gente chama do Global Exchange of information que com base nas instruções do que 

determina os Commom Reports Estandards. Cada governo tem uma série de procedimentos a 

adotar para coletar essas informações, então uma das questões relativas é saber quem é o 

beneficiário final dos Investimentos Financeiros, porque a troca global de informações 

financeiras para fins fiscais. Então essa seria a primeira função. O segundo ponto quis com isso 

foi também auxiliar as autoridades de controle de lavagem de dinheiro porque sabendo quem é 

o último investidor você também consegue ter maiores recursos para tentar evitar que o país 

seja utilizado para lavagem de dinheiro via investimentos no mercado financeiro e de capitais. 

O terceiro ponto da Receita Federal, o ano passado, ou ano retrasado, ela já tinha começado 

uma série de fiscalizações para identificar a existência de brasileiros dentro dos investidores 

estrangeiros no mercado de capitais que tem beneficio fiscal. Que beneficio fiscal ele tem? Eles 

dispõem de não pagar imposto nas operações em bolsa e tem alíquota reduzida para outras 

operações. É o regime que a gente chama de 4.373. Porque a entrado do investidor estrangeiro 

no Brasil é baseada na resolução 4.373 do Conselho Monetário Nacional, por isso que a gente 

chama de investidor 4.373. Então foi uma combinação de razões, mas sem dúvida nenhuma a 

questão de o Brasil fazer parte do acordo multilateral para troca de informação de matéria fiscal 

e a troca automática de informações financeira, estimularam, fizeram com que o Brasil alterar 

todo o sistema de cadastro, inclusive o cadastro de investidores estrangeiros.  

 

2.  Com a identificação pelas Instituições financeiras, houve alguma mudança da 

maneira como lidam com o registro e aplicação de alíquota diferenciada? 

 

R.: Sim, bom, primeiro, porque instituição financeira? Porque quando eu faço investimento 

estrangeiro via 4.373 uma das minhas obrigações enquanto não residente é nomear uma 

instituição financeira como a minha procuradora no Brasil, então essa instituição financeira é o 

que a gente chama de responsável tributária. A instituição financeira que responde por todo e 

qualquer tributo que um tributo tenha que pagar sob a 4.373, por isso a carga sobre a instituição 

financeira. Quanto ao que mudou nas instituições financeiras, na prática, hoje, se vou fazer um 

investimento em um Fundo de Investimento de Participação, num FIP, e o investidor 

estrangeiro, é uma empresa que tem como investidores indiretos pessoas de diferentes 

nacionalidades incluindo residentes fiscais brasileiros, os bancos não estão aceitando ser 

representante legal desse investidor estrangeiro direto porque indiretamente você tem 

brasileiros na estrutura e aí a Receita Federal entende que os incentivos fiscais do Mercado 

Financeiro e de Capitais não são incentivos para brasileiros, são incentivos para estimular o 

investimento de estrangeiro no país, não para simplesmente atrair dinheiro de brasileiro que 

esteja fora do Brasil, então a maioria dos bancos que fazem gestão que fazem administração 
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dos fundos, ser representante da 4.373, de fundo estrangeiros que tenha no bojo dos seus 

investidores, investidores brasileiros também. Isso ta sendo até um problema no mercado, 

porque muitas vezes você tem fundos de mercado, abertos, e de repente tem um cotista 

brasileiro, vou fazer investimento no Brasil vou ter um problema. Eu já vi situação em que o 

administrador do fundo fora do Brasil foi obrigado a segregar os investidores brasileiros em 

uma plataforma para poder fazer a entrada dos demais investidores estrangeiros sob os 

benefícios fiscais.  

 

3. A análise de verificação das instituições financeiras então é feita não apenas na 

alíquota, mas também no próprio registro. 

 

R.: Na verdade, para quem já está no Brasil, para quem já tinha investimento anterior os bancos 

estão exigindo garantias financeiras, inclusive com penhora das próprias cotas de fundo, para 

dizer o seguinte, se amanhã ou depois eu tiver um problema com o fisco, eu vou, eu quero ser 

ressarcido por você, porque você que tem que arcar com esse problema. Para novos 

investimentos os bancos estão fechando as portas, não vou ser representante da 4.373, porque 

tendo um brasileiro atrás eu entendo que essa estrutura não é aceita pelo fisco e, portanto, vai 

atrair um fisco muito grande para mim enquanto responsável tributária, dessa 4.373, os bancos 

não estão nem aceitando novos investimentos de entidades que tenham por trás investimentos 

fiscais brasileiros. 

 

4.  A pessoa jurídica estrangeira, registrado como Investidor Não Residente, não 

poderia ter beneficiários finais residentes no Brasil, os bancos estariam aceitando. 

 

R.: Exato, os bancos não estariam aceitando. Se tiver beneficiários finais residentes no Brasil o 

banco provavelmente não vai aceitar fazer cambio, não vai aceitar ser representante desse 

investidor. E se não for pela 4.373, não entra direito de estrangeiro para uma série de 

investimentos estrangeiros. 

 

5.  A mudança traz por isso uma maior contingência tributária para o banco ou para 

o próprio contribuinte. 

 

R.: A contingência tributária inicialmente é para o banco, primordialmente são para o banco e 

o banco é que discute se ele quer ser ressarcido pelos investidores. Ou seja, o banco vai dizer 

para você: “olha o problema, que causou esse problema pra mim não é uma questão de eu banco 

nas minhas atividades ter pago mais ou menos imposto, a questão é que essa empresa que se 

diz americana, tem como investidora a Julia, que é residente fiscal brasileira e, portanto, essa 

empresa não mereceria os incentivos fiscais de mercado financeiro e de capitais.” 

 

6.  Há uma mudança de restruturação de residentes no Brasil que tenham utilizado 

o modelo da 4.373?  

 

R.: Olha, do ponto de vista tributário, para o residente no Brasil é mais interessante ele investir 

no Brasil diretamente. Porque isso? Porque se ele investe em uma empresa offshore para uma 

empresa offshore investir em um fundo que investe no Brasil, quando tiver esse lucro ele será 

tributado a 27,5%, se ele investir diretamente ele irá pagar de 22% a 15%, dependendo do prazo 

da aplicação e acabou. Do ponto de vista de alíquota, vale muito mais a pena para o brasileiro 

no Brasil nem entrar nessa briga e investir diretamente. O problema é que eu tenho muito 

dinheiro de brasileiro investido em fundo de risco, especialmente o fundo de risco, que é o hedg 

funding, que acaba tendo investimento também aqui no Brasil. Então tem um estoque de 
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investimento que vai acabar ficar cada vez mais difícil, os bancos não tão querendo mais esse 

tipo de investimento. Então, ou seja, se eu quero investir no Brasil, eu invisto direto no Brasil, 

não faço um veículo lá fora para investir em um banco, para um outro veículo de investimento 

ter dinheiro aqui no Brasil. Eu já faço direto. Muito mais fácil e muito mais transparente do 

ponto de vista tributário. Deixo de acumular problemas que podem vir do fisco e que podem 

vir do banco. O banco pode cobrar todos os gastos que está tendo com essa briga. Não é só o 

custo do imposto, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer a defesa, então , ou seja, é mais 

fácil se eu quero fazer investimento em papeis brasileiros, investimento direto aqui no Brasil 

ao invés de ter essa estrutura de fazer bicicleta com o dinheiro, botar o dinheiro lá fora, para 

fazer ele voltar por outros caminhos, para investir no Brasil. 

 

7.  Poderia explicar novamente as alíquotas aplicadas entre o investidor brasileiro 

através da 4373 e diretamente? 

 

R.: Se for um investidor brasileiro, fazendo aplicação financeira no Brasil, você tributa no 

Brasil. Imagina que seja FIP, eu tributo 15% no Brasil. Esses 15% vai virar lucro da empresa 

estrangeira que é o investidor direto. Quando essa empresa distribuir lucro para o investidor 

brasileiro que está atrás, vai ter que pagar tabela progressiva normal, ou seja, 27,5 e não vai 

poder compensar os 15% que a empresa pagou no Brasil. É uma estrutura que do ponto de vista 

tributário acaba ficando mais caro. Seu eu quero investir no Brasil faz muito mais sentido que 

eu faça o investimento aqui, sem levar o dinheiro para fora sem tirar daqui. Existe a tributação 

na fonte, do rendimento, do estrangeiro aqui no Brasil. A outra é do residente fiscal brasileiro 

recebendo qualquer recurso/rendimento estrangeiro. Essa primeira perna, que é a tributação do 

fundo, essa vai depender do tipo de investimento que ele faz, se observa as condições do FIP, 

por exemplo, que pode chegar a alíquota zero. Etc. Ele potencialmente tem uma a tributação no 

Brasil. O problema do investimento do brasileiro através da empresa estrangeira é que isso pode 

ser, não tem tributação automática de pessoa física investindo no exterior, então você tem 

diferimento da tributação, mas ela vai acontecer em algum momento. Então do ponto de vista 

de alíquota eu to mais que dobrando tributando a tributação, eu to tributando 15% no Brasil, 

mas quando houver a distribuição do lucro, eu em algum momento vou pagar 27,5, e não vou 

compensar nada. Do ponto de vista de alíquota é ruim, mas do ponto de vista do timing 

realmente tem um diferimento. Então se você ta falando de um investimento que tem alíquota 

zero no Brasil para estrangeiro, você ta postergando a tributação. Porque justamente você requer 

que tenha esse veículo aí no meio para investir no Brasil. 

 

R.: Por exemplo, eles podem ter um investimento em uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas 

(VVI) e embaixo da VVI ter uma LLC nos EUA para investir em mercado financeiro brasileiro. 

Mas aí, ao fazer isso, que que acontece, quando a LLC recebe rendimento, ela por exemplo, 

15%, mas é um imposto que não volta, não consigo compensar mais, mas se eu não pagar nada 

de imposto porque eu apliquei um bolsa, por exemplo, a LLC fez investimento em bolsa, então 

eu pago zero no Brasil, na hora que esse dinheiro voltar para o investidor brasileiro o investidor 

brasileiro vai pagar 27,5, tudo bem, vai diferir a tributação, mas do ponto de vista que seja veja, 

a alíquota maior é igual ou maior que investir direto no Brasil, então não vale a pena. Só paga 

o imposto quando tiver a efetiva distribuição de lucro. Mas essa distribuição pode ser direta ou 

indireta. Se o sujeito tem pendurado na empresa offshore, um cartão de crédito, por exemplo, 

na medida que ele vai tendo que pagar imposto aqui no brasil. 

 

 

 



82 

 

 

8.  Voltando um pouco as instituições Financeiras, a verificação quanto aos 

beneficiários finais ela sempre existiu ou nunca foi feita e agora iniciou? 

 

R.: Já existia uma análise de um nível acima do investidor que era o acionista indireto, mas não 

havia a determinação de você chegar até o último dos últimos beneficiários o que essa instrução 

normativa ela inovou e tá em linha com o que é feito no resto do mundo foi justamente 

considerar aí que você tem que identificar até o último da cadeia. 

 

R.: Ta bem claro que o próprio fato de ter travado os bancos, ou seja, os bancos não aceitam 

mais investidores 4.373 de brasileiros, você já acaba mudando o mercado. O câmbio brasileiro 

é livre, mas é todo regulado. Então se os bancos não fazem o câmbio você não consegue investir 

aqui de volta. Não tem uma proibição expressa, mas na prática acaba sim vedando a entrada de 

novos recursos indiretos de brasileiros. 

 

9.  Qual seria sua opinião quanto a restrição dos beneficiários finais residentes no 

Brasil, necessária para evitar a lavagem de dinheiro ou prejudicial por inibir investidores 

de investidor no Brasil? 

 

R.: Na verdade, eu não tenho na legislação uma determinação dizendo que fica proibido o 

investimento de estrangeiros que tenham acionistas brasileiros. Então, é da interpretação da 

Receita Federal e agora eles estão interpretando pelo objetivo da norma, estão dizendo que o 

objetivo da norma é atrair investidor estrangeiro e não atrair investidor brasileiro que tenha 

dinheiro fora do Brasil, mas que pertence a brasileiro. Do meu ponto de vista, do ponto de vista 

da análise jurídica em si, tanto faz se o investidor estrangeiro tem acionista brasileiro ou não só 

que, do ponto de vista, como houve várias autuações fiscais, os bancos podem até ganhar essas 

autuações e eu imagino a posição dos bancos é muito boa. Só que os bancos não querem mais 

correr esse risco.  

 

10.  A responsabilidade dos Bancos seria em qual proporção tributária? 

 

E.: Se houver a requalificação tem que fazer a requalificação para tributação de residente no 

Brasil, eles não podem requalificar como tributo sem causa, porque não é pagamento sem causa, 

é investimento financeiro, então se eles quiserem requalificar eles deveriam requalificar 

dizendo que já que é um residente no brasil que está por trás. Então, ok. Se é residente no Brasil. 

A causa tem, é o investimento financeiro, se eles consideram que o investimento estrangeiro é 

realizado por um brasileiro, é uma questão discutível de interpretação, mas não sem causa. 
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APÊNDICE G – Jornalista 

 

Entrevistada: Jornalista do Valor Econômico. 

Profissão: Jornalista 

Segmento do Mercado: Jornalista 

Duração da entrevista: 04.04.2018 

Data: 11 minutos e 11 segundos.  

 

1. A IN da Receita Federal 1.634/16 inclui a obrigatoriedade de identificação dos 

beneficiários finais no CNPJ. Qual seria a função dessa identificação? 

R.: Pelo que eu entendi o objetivo da receita é garantir, que tenho o beneficio definido na lei do 

investidor estrangeiro, evidentemente que um outro objetivo como uma consequência na 

verdade como um meio de aumentar a arrecadação também. Se ela identificou que tem uma 

situação em que quem não tem direito ao benefício estava se aproveitando. Estava erodindo a 

base tributária dela. Foi um jeito dela não só cumprir a lei na sua forma mais correta, mas 

também de obter recursos (cortou). 

2.  Na verificação de beneficiários finais já era realizada pelas Instituições Financeiras? 

R.: Até aonde eu me informei os bancos identificam até aonde a contraparte informa, de forma 

mais genérica, não uma preocupação de identificar se quem está lá fora é não residente mesmo. 

Então eles trabalham como a informação chega, sem muita preocupação em destrinchar o que 

está lá dentro e agora eles estão tendo que ter. Eu sei que tem o pessoal argumenta que “é meio 

contra produzente” porque tem investidor que que entrar, mas não quer aparecer, não quer ficar 

exposto por ‘n’ motivos né. Por uma questão de estratégia prática, pessoal do investidor. Porque 

ele pode ter situações que não são regulares né. Então a Receita acabou sim fazendo, tentanto 

tirar a zona de conforto de informação.  

3.  O termo utilizado normalmente em suas entrevistas é beneficiário final ou efetivo? E 

se há uma diferença entre os dois. 

R.: Olha, eu não sei. Não me fizeram nenhuma distinção. Falaram em “beneficiário final”. 

Então o banco estava tratando o fundo como beneficiário final, mas dentro tem o fundo.. mas o 

que a receita foi é entrar dentro do veículo de investimento né. Nesse fundo de investimento 

aqui de 50 pessoas quantos são não residentes e quantos são brasileiros? 

4. E as mudanças com as autuações da receita podem resultar em uma mudança estrutural 

desses não residente? 

R.: A questão não é o investidor não residente, é o investidor brasileiro que se passa por não 

residente né. Até onde eu sei que isso está mexendo bastante. Teve mais algumas matérias que 

não fui eu que fiz. Está tendo uma movimentação por essa atuação da receita. Parte ta pegando 

esses estrangeiros, que eu falei um pouco antes. Tem o risco de os investidores a pesar de estar 

tudo regular, saírem né. Então, buscar alterações alternativas. 

5.  Esses investidores que não se identificam seriam apenas brasileiros? 
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R.: Não, tem também, não-residente que não quer se identificar. E tem risco de o cara sair do 

país ou da operação.  

6. Quais seriam as razões para não serem identificados? 

R.: Há tem n motivos (corte da ligação) Tem questões estratégicas (corte da ligação) não quer 

que a mulher ou o marido saiba aonde está investindo. O que a receita notou é que dentro de 

um veículo de investimento lá fora e que aplica em títulos públicos brasileiros com retenção 

dada aos estrangeiros. Uma parte dentro desse veículo é de investidor nacional. Constitui uma 

offshore e volta esse investimento e usufrui de um benefício. Essa que foi o que a receita 

entregou. 

8. Residentes finais no Brasil é realmente problema em relação a lei 4.373/16? 

R.: O problema é como a receita entende. O benefício é para atrair investidor estrangeiro. 

Porque isso é uma coisa que afetava a competitividade do mercado brasileiro e tal. E isso 

ajudaria a reduzir. A ideia é tentar reduzir a taxa de juros e captação aumentaria a concorrência 

no mercado nacional. 

  


