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RECEITA FEDERAL ESCLARECE APLICAÇÃO DO REGIME
TRIBUTÁRIO PARA INVESTIDORES ESTRANGEIROS

No dia 20.12.2019, foi publicado no Diário Oficial da União o Ato Declaratório Interpretativo nº
5 (“ADI 5/19”), exteriorizando a posição institucional da Receita Federal do Brasil (“RFB”) acerca
dos critérios para aferição da origem do investimento estrangeiro no país, para fins de aplicação
do regime especial de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa nº. 1.585,
de 31 de agosto de 2015.

Referido regime especial de tributação tem por fim atrair investimento estrangeiro para o
mercado financeiro e de capitais brasileiro, mediante a concessão de reduções ou isenções do
imposto de renda retido na fonte (IR-Fonte) sobre rendimentos e ganhos de capital.

Apesar de tal regime só ser aplicável aos investidores estrangeiros que atendam certos
requisitos, como por exemplo, àqueles que realizem operações financeiras no Brasil segundo as
regras do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e que não sejam residentes ou domiciliados em
países com tributação favorecida, foi noticiada pela RFB a identificação de abusos por parte de
investidores não elegíveis (residentes em países com tributação favorecida ou residentes no
Brasil), os quais utilizavam-se de estruturas intermediárias para gozo do benefício. Isso levou as
autoridades fiscais a iniciar uma série de investigações e autuações, notadamente após as
alterações nas regras para obtenção de CNPJ, a partir das quais passou-se a exigir a identificação
do beneficiário final por detrás de tais estruturas intermediárias.

As autoridades fiscais também passaram a questionar benefícios concedidos à cotistas de
Fundos de Investimentos em Participações (“FIP”), cujos requisitos são mais restritos (além dos
requisitos mencionados, exige-se que o cotista não possua mais do que 40% das cotas do fundo),
especialmente quando da falta de informações sobre os beneficiários finais ou, ainda, quando da
identificação de existência de sociedade domiciliada em país com tributação favorecida na
estrutura societária de investimento no FIP.

Este cenário provocou muita insegurança, tanto para os investidores estrangeiros, como por
parte dos seus representantes e responsáveis tributários no Brasil. Ao que nos parece, o ADI 5/19
foi editado justamente para reverter tal quadro e buscar conferir maior segurança para tais
participantes. Além disso, referido ato uniformizou o entendimento no âmbito da RFB acerca do
tema, na medida em que o ato declaratório possui efeito vinculante em relação aos agentes
fiscais.
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Nesse sentido, o ADI 5/19 dispôs que a origem do investimento estrangeiro será determinada
com base na jurisdição do investidor “direto” no País, sendo irrelevante a jurisdição onde está
domiciliado o seu “beneficiário final”. Com isso, em princípio, afastou-se o entendimento anterior
que vinha sendo adotado por determinadas autoridades fiscais da RFB, que exigiam o
cumprimento dos requisitos para fruição do regime especial de tributação não apenas do
investidor “direto”, mas também dos “beneficiários finais” (segundo o conceito estabelecido na IN
RFB nº 1.863/18, que trata do CNPJ).

A despeito da elogiável aparente intenção em se conferir maior estabilidade e segurança
jurídica, entendemos que o alcance da norma é restrito, pois apesar da presunção de legitimidade
do investidor direto para fins identificação da origem do investimento, o Fisco não está impedido
de ir além na investigação da estrutura acima do investidor direto nos casos em que for
identificado dolo, fraude ou simulação.

Assim, em que pese a sinalização de que os requisitos para gozo do regime especial deverão
ser verificados unicamente no nível do investidor direto, as autoridades fiscais continuam podendo
investigar e questionar a legitimidade da aplicação do regime especial de tributação para esse
investidor nas situações em houver suspeita de dolo, fraude ou simulação. Ainda que caiba ao
Fisco o ônus da prova dessas condutas, resta saber que elementos e circunstâncias serão levadas
em conta na sua investigação, principalmente levando-se em conta que boa parte dos investidores
diretos são veículos de investimentos e não os beneficiários finais efetivos.

Especificamente no que se refere aos investimentos em FIP, cuja concessão do regime especial
depende de verificações que vão além da análise o investimento direto (o benefício não é
concedido para o investidor não-residente que detenha 40% ou mais das cotas do FIP,
isoladamente ou junto a pessoa a ele ligadas), é de se supor que as autoridades fiscais
continuarão a investigar toda a cadeia de investimento, já que sem essa análise não é possível
verificar o cumprimento deste requisito para gozo do regime especial.

Deste modo, entendemos que, a despeito das disposições constantes do ADI 5/19, continua
sendo importante proceder a uma análise criteriosa das estruturas societárias existentes acima do
investidor “direto”, a fim de se buscar evitar potenciais questionamentos por parte do Fisco acerca
do gozo do regime especial.

 O time Tributário do Cescon Barrieu está à disposição para discutir o tema e auxiliar no
endereçamento do assunto.
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