
BRASIL x EUA:
Novos Cenários e Atualizações



Estruturas de investimento em um 
mundo pós pandora



Problemas de Privacidade e compliance com 
estruturas tradicionais
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Qual o destino das PICs
(Private Investment Companies)?

• Os planejamentos devem minimizar os custos tributários, de estrutura e de compliance

• Estruturas focadas em privacidade são fundamentais para garantir que investidores 
minimizem custos de manutenção

• A maneira mais segura de proteger informações privadas é reduzir locais e formas de 
propagação



FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

• Plano iniciado em 2010 para forçar as instituições financeiras internacionais a informar sobre 

residentes fiscais Americanos.

• Aprovado sem nenhum voto republicano.

• O objetivo declarado era verificar cruzamento de informações entre riqueza offshore declarada 

e não declarada por americanos.

• O custo para implementar o programa, segundo várias fontes, superou a receita tributária da 

riqueza oculta. A maior parte da receita veio de multas (FBAR) e não de impostos sonegados.

• Reciprocidade americana para demais países foi limitada.

• Afinal, qual o verdadeiro benefício/intuito da FATCA?



✓ BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

✓ MLI (Multilateral Instrument)

✓ CRS (Common Reporting Standard)

Planos da OCDE para cobrir a evasão fiscal

MLI foram assinados por mais de 94 jurisdições

CRS abrange regras sobre como as informações devem ser transmitidas

Planos tem abrangência similar ao FATCA, inclusive com “plágio” de linguagem.

Estrutura em constante evolução

Substância Econômica, e mais.



FATCA v. BEPS 
Comparativos e resultados

• Declarações

• Fiscalização

• “Overreach”

Large Scale Data Leaks

• Panama Papers 11.5 milhões de documentos vazados. 

• Paradise Papers 13.4 milhões de documentos vazados.

• Pandora Leaks 11.9 milhões de documentos vazados.

• Informações estavam sendo guardadas por agentes

registrados, trustees e escritórios de advocacia.

• Vazamentos internos por funcionários. 

• Grande maioria das pessoas afetadas não se 

relacionavam com nenhum crime ou evasão fiscal.



Conclusões

• O aumento de requerimentos informativos aumentam não só o custo das estruturas como

também o risco de vazamento de informações.

• Minimizar exposição de informações passa por encontrar meios legais de minimizar

declarações.

• O envoi de informações entre escritórios jurídicos e instituições financeiras pode incrementar o 

risco de exposição.

• Aumento de requerimentos informativos→ Pressão aos agentes registrados para transforma-

los em fiscais.

• Os EUA, em geral, e sobretudo os Estados de South Dakota, Wyoming e Nevada se tornaram as 

mais eficientes jurisdições em relação a sigilo e tributação no mundo.



Por que Dakota do Sul se tornou a melhor
jurisdição para planejamentos off-shore?
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Como um Estado com menos de 1 milhão de 

habitantes se tornou a principal jurisdição de 

ativos bancários dos EUA, com mais de 3,53 

trilhões em ativos em 2020?

• Self-Settled Structures

• Directed Trust Statute

• Highest level of privacy protections

• Dynasty trusts

• Business trusts

• Asset protection trusts  



O que isso significa para os investidores?

Dakota do Sul é a jurisdição mais eficiente de investir de forma privada e proteger sua

riqueza.

Os Trusts formados em South Dakota com diretores não-americanos têm requisitos

mínimos de relatórios e podem deter qualquer tipo de ativo na maioria das

jurisdições.

Ausência de regras do FATCA, MLI e CRS

Segurança de dados aplicada e auditada

Funcionários públicos são versáteis e acessíveis



Planejamentos Sucessórios e Tributários
com Trusts para Brasileiros
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Bullet Points 

• Conceitos Básicos: 

Trust Irrevogável x Revogável.

Trust Dirigido x Trust Discricionário.

Trust Americano x Trust Estrangeiro.

• Formação do Trust:  Bens situados no Brasil x Bens no Exterior.

• Possíveis tributos incidentes na formação: ITCMD x IRRF. 

• Alternativas eficientes para Brasileiros: Off-shore como veículo.

• Declarações no IR e DCBE.

• Distribuições de um Trust para beneficiários no Brasil: Solução de Consulta nº 41/2020 – Cosit.



Os cenários político, jurídico e 
econômico nas américas e os reflexos

em investimentos e imigração



Pontos de interconexão entre reformas
tributárias no Brasil e EUA
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Reforma Tributária Brasileira

• CFC para Pessoa Física;

• Tributação indireta de investimentos no Brasil;

• Reorganizações societárias e transferências de ativos: 
custo x mercado.



Reforma Tributária Americana
Comparativos de pontos internacionais.

Tax Cuts and Jobs Act – D. Trump - 2017 Green Book – J. Biden - 2021

Redução da Alíquota Máxima do IR de 39.6% para 37% Elevação da Alíquota Máxima para 39.6%

Redução da Alíquota Corporativa de 35% para 21% Elevação da Alíquota Corporativa para 28%

Criação de imposto sobre GILTI (Global Intangible Low-Taxed
Income)

Reduzir para 25% a dedução de “Global Intangible Low-Taxed Income” (GILTI),
eliminando a isenção de “investimento em ativos empresariais qualificados”
(QBAI) e impondo um cálculo jurisdição por jurisdição;

Criação da Base Erosion and Anti-abuse tax (BEAT); Substituir a BEAT por um novo regime de “stopping harmful inversions and ending
low-tax developments” (SHIELD) que negaria deduções fiscais dos EUA para
pagamentos a partes relacionadas estrangeiras sujeitas a uma “low effective tax
rate";

Imposto único de transição ou imposto de repatriação
presumida;

-

Dedução de 100% para dividendos recebidos de subsidiárias
estrangeiras detidas em 10% ou mais;

Imposição de imposto de 21% sobre receitas oriundas de subsidiarias
estrangeiras.



Outros pontos Internacionais da reforma americana
(Green book)

• Imposição de um imposto mínimo de 15% sobre o lucro contábil global grandes corporações;

• Revogação da dedução de “foreign-derived intangible income” (FDII);

• Limitação da capacidade de expatriação das empresas nacionais através do endurecimento das regras anti-

inversão;

• Restrição à dedução de juros a empréstimos desproporcionais nos EUA;

• Alargamento da aplicação do Seção 265 para excluir as deduções atribuíveis aos rendimentos isentos ou 

tributados a alíquotas reduzidas;

• Indeferimento de certas deduções relacionadas a trabalhos no exterior;

• Redução do Life-Time Exemption para fins de Estate/Gift Tax (atualmente U$12 Milhões);

• Mudanças em relação ao step-up in basis;

• Aumento do orçamento de fiscalização da Receita Federal.



TD (Treasury Decision) 9959
December 28, 2021

Foreign Tax Credit Issues

O que mudou?
Afeta ou afetará o Brasil?



Enjoy your coffee break!



Fluxo de Imigração para os EUA e os
planejamentos pré-imigração à luz das 

mudanças no cenário jurídico
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Comunicados da USCIS



• O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA incentivam os candidatos elegíveis a considerarem a solicitação de 
transferir a base subjacente de seu ajuste de solicitação de status para a primeira (trabalhadores prioritários) ou
segunda (não-cidadãos em profissões com graus avançados ou com capacidade excepcional) categorias de 
preferência baseadas em emprego. 

• Há um número excepcionalmente alto de vistos de imigrantes baseados em emprego disponíveis essas categorias
durante este ano fiscal (outubro de 2021 a setembro de 2022).

• O limite anual geral baseado em emprego para o ano fiscal de 2022 é aproximadamente o dobro do normal, porque 
esse limite inclui todos os números de vistos patrocinados pela família não utilizados do ano fiscal de 2021, que foi
de aproximadamente 140.000.

• O governo americano vai aumentar a cota de vistos de trabalho H-2B de 60mil para 80mil. 
São os vistos para trabalho temporário. O objetivo é suprir a falta de mão-de-obra no país. 



Falta de trabalhadores especializados nos EUA faz 
mão de obra estrangeira ser bem vinda no país

• Cerca de 11 milhões de vagas que precisam ser preenchidas e, por conta disso, o país tem contado com a mão-de-
obra e o talento de profissionais estrangeiros. 

• Green Cards com o visto EB2-NIW tem sido solicitados para profissionais cuja mão de obra especializada é de 
interesse nacional (mérito substancial e importância nacional). 

• O visto EB-2 NIW (National Interest Waiver) pode ser solicitado estando o peticionário fisicamente presente nos 
EUA ou em seu país de origem via Consulado Americano local. O fato de ser um indivíduo considerado de interesse
nacional não libera o profissional de cumprir as exigências de validação do diploma. Caso o peticionário esteja nos 
Estados Unidos durante o andamento do processo, poderá ser solicitada uma permissão temporária de trabalho.

• Segundo o Departamento de Estado Americano, em 2018 foram emitidos 4.300 vistos de imigrante para brasileiros 
inclusive na categoria de empresários. 



Mais de 21% de todos os proprietários de 
negócios nos EUA são imigrantes

• Pesquisa realizada pelo New American Economy, aponta que os empresários imigrantes representam 21,7% de 
todos os proprietários de negócios nos Estados Unidos. Um número bastante expressivo, que configura pouco mais
de 13,6% da população e 17,1% da força de trabalho dos EUA. 

• No estado da Flórida, a participação de imigrantes empreendedores é de 34,6%, o que significa enormes 
contribuições para a economia dos EUA e também em escala global. 

• As estatísticas reforçam que a presença de empresários imigrantes é vital para a economia americana. Uma
pesquisa da National Bureau of Economic Research aponta que empresários estrangeiros são responsáveis por 
cerca de 25% dos novos negócios nos EUA e ainda de acordo com a pesquisa, 40% das novas empresas tem pelo 
menos um imigrante envolvido na sua fundação. 



• O número de brasileiros morando fora do Brasil mais que dobrou nos últimos oito anos, passando de 1,8 milhão em
2012 para 4,2 milhões em 2020. Os números são do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O maior salto, 
segundo dados do Ministério, foi entre os anos 2018 e 2020, quando a quantidade de cidadãos cruzando a fronteira
aumentou 17%. 

• Os números do MRE mostram, ainda, que a maior comunidade de imigrantes brasileiros está nos EUA, com 1,78 
milhão de pessoas, sem contabilizar os indocumentados que não aparecem nas estatísticas oficiais. 

• A debandada aparece também no movimento de remessas financeiras. No ano passado inteiro o Brasil recebeu
$3,31 bilhōes em transferências pessoais enviadas de outros países, recorde para o indicador até então, de acordo
com o Banco Central. 

• Também neste quesito os residentes nos EUA se destacam, sendo responsáveis pela envio de $1,47 bilhão entre 
janeiro e setembro, motivados, principalmente, pela alta do dólar americano.







Comparativo de vistos para os Estados Unidos 

• E-2 :  Investidor (países com tratado)

• L-1 : Executivo transferido

• H-1B :  Ocupacao especializada

• O-1 : Habilidades com sponsor

• EB-1 : Habilidades extraordinárias

• EB-2 NIW :  Habilidades excepcionais de interesse nacional



Pre-immigration Tax Planning

• Início da residência fiscal: Presence Test x Green Card Test.

• Renda oriunda de dividendos: “Check the box” x “US Holding Corp”.

• Ativos no exterior: Participações societárias x Imóveis.

• Reforma tributária (tributação de dividendos no Brasil).

• Investimentos financeiros.

• Herança: tributa ou não? Viabilidades do Trust.



O Futuro dos Investimetnos Off-Shore
no Cenário Global em Mudança
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Investimentos

• Inflação elevada;

• Juros;

• Volatilidade;

• Crise;

• Renda Fixa x Renda Variável;



Palavras-chaves

• Disciplina;

• Psiquê;

• Momento oportuno;

• Longo prazo;



O Futuro da Indústria Bancária

• Bancos x Plataformas;

• Riscos;

• Custos;



Incorporation
Services

Wealth 
Management

Accounting
Services

Trust
Company

Tax and
Wealth Planning 

Escrow
ServicesLegal Services

Abertura e assessorial de contas
de investimentos. Notas
estruturadas e gestão de 

portfolios.

Incorporação e gestão de 
serviços fiduciários

Nos EUA

Planejamento tributário
Pré e pós imigração.

Serviços de contas Escrow
nos EUA

Criação e manutenção
de estruturas

Onshore e Offshore

Declaração de impostos, 
elaboração de balanços e 

revisões contábeis

Redação e revisão de
contratos e 

assessoria jurídia



Obrigado pela participação!


