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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito bom dia! Vamos dar início a mais 
essa Mesa de Debates de Direito Tributário. O Professor Ricardo Mariz de Oliveira 
não se faz presente hoje e pediu que eu o substituísse. Por conta, exatamente, da 
ausência dele, também, ele pediu que dois temas que estavam escritos na pauta, 
que é o tema da indenização e o tema da simulação e do planejamento tributário, 
que ambos os temas fossem deixados para a próxima semana. Já aproveito para 
informar que a próxima semana, embora seja semana da pátria, como nós 
fazemos as reuniões agora aqui no nosso auditório e não mais na faculdade, nós 
vamos ter a reunião na quinta-feira normalmente e já com esses dois temas. E, 
graça a essa determinação do nosso Presidente, a pauta ficou sem temas pré-
inscritos.  

Nós recebemos ontem, no final do dia, um pedido de um associado Thiago 
Teodoro, está presente? Então, como não está eu pergunto se alguém tem algum 
tema que gostaria de pôr na frente? Mara, por favor.  

Sra. Mara Caramico: Mara. Bom dia. Esse tema já foi trazido até aqui, no IBDT, 
mas eu estou trazendo novamente por conta de alguns julgados que estão sendo 
prolatados agora, no TIT, em relação ao ITCMD. Porque agora está sendo, está 
vindo ao TIT o resultado daquelas fiscalizações que vieram em função daquele 
convênio entre a Fazenda do Estado e a Receita Federal, onde foi dada a 
possibilidade de a Fazenda do Estado conhecer os dados dos contribuintes, 
pessoas físicas que tinham feito doações, que receberam doações, tinham feito 
doações no exterior, aqui no Brasil e receberam heranças, não é? O caso que está 
sendo mais, vamos dizer assim, mais interessante é aquela de herança recebida 
no exterior por residente no Brasil, no estado aqui. Tanto a herança quanto a 
doação recebida no exterior. Um dos processos, inclusive, trouxe uma arguição 
de inconstitucionalidade do TJ, com referência à lei complementar, a lei do 



Estado aqui, se baseando no fato de que não haveria lei complementar para 
regular estes assuntos ainda. Não me parece que foi tocado, no acórdão, pelo 
menos, não existe a menção do art. 24 da Constituição e o confronto dele em 
relação a essa matéria. Então, eu não sei se foi julgado, se foi discutido no 
Tribunal de Justiça essa questão, mas o fato é que existe um dado, que é a 
decadência, que muitos desses autos estão vindo com essa sustentação de 
decadência. Um, particularmente, que eu julguei era referente a uma doação que 
tinha sido feita na França, em 2005, declarada aqui no Brasil na declaração de 
2006. Quer dizer, a declaração entregue em 2006 referente ao exercício de 2005, 
ano-base 2005, cuja lavratura do auto teria sido feita em 2011. Então, eu 
gostaria de ouvir a opinião de Mesa em relação tanto à matéria, se acharem 
pertinente novamente trazer esse assunto, quanto à questão da decadência. 
Porque quando se trata de causa mortis até poderia se discutir que é da data do 
falecimento, do óbito, porque é a abertura da sucessão, alguma coisa assim. 
Porém, no caso de doação, isso fica um pouco mais complicado, não é? Porque é 
um ato de vontade aí no caso. Então, quando essa decadência teria início? Na 
data do 173, na data em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na data do 
conhecimento do fato pela Fazenda? Porque nunca esse fato teria sido trazido ao 
Brasil antes? Será que a declaração de imposto de renda é uma declaração 
passível, oponível contra a Fazenda, no sentido de conhecimento? Gostaria de 
ouvir um pouco a Mesa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O tema que a Mara nos traz, ela mesma 
o apontou, pode ser dividido em dois lados. Uma questão: é necessária ou não lei 
complementar para essa hipótese de doador ou de cujus no exterior. Segunda 
pergunta, como seria a regra da decadência admitida a possibilidade de 
instituição do imposto. Embora, até por uma questão lógica a primeira pergunta 
devesse ser respondida antes, a Mara parece ter mais preocupação com a 
segunda pergunta. Então, só para dirigir os nossos debates, vamos começar com 
a segunda questão. Ou seja, vamos começar indagando, admitida à 
constitucionalidade, indagando especificamente se opera ou não a chamada 
decadência e, se operar, em que termo em um caso de uma doação, ou de uma 
sucessão, no exterior. É necessário dividir ambos os casos, Mara, ou tranquilo? 

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone].. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, a Mara nos disse que tanto um 
quanto o outro o problema seria o mesmo. Então, nós temos ou o doador ou o de 
cujus no exterior. No caso da doação, admitamos que a doação se operou no 
exterior. Em bens do exterior, também? 

Sra. Mara Caramico: Bens, também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bens do exterior o donatário está no 
país e a doação se deu no exterior e os bens se deram no exterior. Ou seja, eu 
recebi alguma coisa no exterior. Claro, haveria uma questão cambial, se foi em 
moeda, mas vamos deixar de lado. Eu recebi algum bem que não é moeda, ou 
que seja e está no exterior. Segunda hipótese: houve um inventário no exterior, 



eu foi herdeiro e jamais declarei isso à autoridade estatal. Terceira, permita só 
para continuar, a mesma coisa existia um trust instituído no exterior e cumprida 
a condição do trust, por exemplo, o falecimento, eu acabo sendo indicado como 
beneficiário desse trust no exterior. Nas três hipóteses a pergunta é comum: em 
que momento opera a chamada decadência? Fernando pede a palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse tema é muito interessante, a gente tem que 
começar a apurar pela questão da herança, não é? É comum ou era comum até 
um tempo atrás as pessoas aparecerem com heranças de tias e tios. Tem até um 
juiz que apareceu com um tio que era alfaiate, que deu uma grande herança para 
ele e que ficou preso um tempo, mas a herança veio, não é? Então, era comum 
aparecerem heranças, principalmente no exterior. A questão que se tem é a 
seguinte: quando você tem uma herança legítima, no exterior. Então, a parte 
legítima e você foi beneficiado por essa herança, o prazo decadencial para fins 
brasileiros não opera da mesma forma que operaria se a herança fosse no Brasil. 
Temos entendido que herança aqui no Brasil, até tem um trabalho muito 
interessante do Professor Alcides Jorge Costa, que ele esclarece esse ponto. 
Quando começa o prazo, quando você teria uma decadência dentro de uma 
herança no Brasil, somente depois de concluída a partilha. Então, você não teria 
aquela hipótese se você abre inventário, nunca fecha inventário, vai passando 
todos os bens para os herdeiros e nunca paga o imposto. Aí vem a alegação: “Ah, 
não, eu teria operado a decadência”. Então, não se conclui a decadência. O 
contrário dos bens no exterior, eu entendo que não é o caso. Então, somente 
poderia ter a decadência uma vez que o Fisco pudesse ter conhecimento do fato. 
Se o Fisco nunca pôde ter conhecimento do fato, aí já começa a ficar um pouco 
complicada essa teoria. Eu, particularmente, não adoto essa ideia de que se o 
Fisco nunca teve conhecimento, então, ele não poderia saber disso. Eu acho que 
isso para mim não funciona. Mas no trust eu já tenho uma outra visão, talvez 
diferente do Schoueri que apontou. Porque o trust é você... No momento que você 
constitui o trust o patrimônio não é mais seu. Então, o beneficiário é beneficiário 
não por herança, é beneficiário por qualquer outro fato atinente ao deed, que é o 
instrumento que constitui o trust, que transfere o patrimônio imediatamente ao 
trustee e esse trustee vai destinar esse patrimônio para quem quer que seja. Aí 
entra a questão de doação-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando, desculpe, eu não sabia que 
havia divergência e, então, só um pedido: vamos manter, vamos deixar o trust 
como uma terceira etapa da discussão. Só para que nós tenhamos alguma 
ordem. Então, por favor, eu quero ouvir a sua opinião inteira do trust, mas só 
que não nesse momento. Vamos manter por enquanto, então, só herança, porque 
o João também quer falar sobre isso. Depois entramos no trust--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, vamos lá. Então, vou falar só sobre 
herança. Do ponto de vista de herança, se você tiver um testamento, como era 
um planejamento feito na época. Tem um testamento e esse testamento foi aberto 
em tanto do tanto. Se o Fisco não teve conhecimento desse testamento e se 
passaram cinco anos desse testamento, eu entendo que o Fisco não tem mais 



condições de se opor a esse fato, ainda que ele alegue que não tenha 
conhecimento disso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Bonilha, microfone.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Praticamente, é uma questão de ordem, 
porque quando a Mara fez o relato da questão, parece que é uma preliminar. Ou 
seja, pode o Estado regulamentar essa matéria, quando a Constituição disse que 
em primeiro lugar está uma lei complementar?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo, essa questão de ordem, a Mara 
apresentou e, quando encaminhei os debates, eu disse que essa questão seria 
enfrentada posteriormente. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Posteriormente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, é só uma questão de qual 
questão tratamos em primeiro, e como a Mara tinha preocupação com a 
decadência eu propus a todos que nós comecemos com a questão da decadência. 
Teremos a questão da lei complementar e, agora, já temos questão do trust. Já 
são três questões que segmentando fica mais interessante, para que nós 
tenhamos pelo menos algumas conclusões. Então, por isso, nesse momento, nós 
estamos discutindo apenas a decadência/prescrição. Admitindo que houve uma 
sucessão no exterior, ou que houve uma doação no exterior, o Fisco Estadual não 
teve conhecimento. E a pergunta é: como operar a decadência/prescrição nesse 
caso?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Posso dar a minha opinião?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Como existe um convênio entre a União e 
os estados sobre a matéria, portanto, nós teremos uma documentação oficial em 
que o contribuinte é obrigado a declarar para o Fisco da União. O Fisco da União 
vai repassar esse dado em um determinado momento para o estado e aí então o 
estado, que é o ente tributante, toma conhecimento. Eu acredito que esse é o 
momento adequado para o começo e o início do prazo decadencial. Isso tudo é 
documentado e, portanto, tem uma data determinada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: São muitos subtemas aqui e todos importantes para 
serem examinados. O que nós estamos tratando agora é da decadência em um 
caso normal--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Uma herança não declarada no exterior, 
não declarado no momento próprio--  

Sr. João Francisco Bianco: Essa questão da declaração, vamos dizer, no caso 
normal de licitude e de observância de todas as obrigações inclusive acessórias a 
serem cumpridas, o contribuinte brasileiro que recebe uma herança ou uma 



doação do exterior, ele é obrigado a declarar na sua declaração de imposto de 
renda. Essa obrigação, ele cumpriu no caso trazido pela Mara.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É relevante?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que é relevante.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho realmente, eu queria pôr, 
então... João, eu tenho essa dúvida se é relevante. O Professor Paulo Bonilha 
trouxe a tese de que é relevante e de que somente depois que o Fisco Estadual 
tomasse conhecimento contaria o prazo.  

Sr. João Francisco Bianco: Está certo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Haveria uma outra visão de que é 
irrelevante essa questão que o Fernando Zilveti apresentou.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria comentar justamente esse procedimento. 
Primeiro, porque é o caso que a Mara trouxe e, segundo, porque é o procedimento 
correto, digamos assim. Do ponto de vista da legislação federal, isso é o que tem 
que ser feito. O ITCMD é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Em 
princípio, ele está sujeito ao 150, § 4º. Então, o prazo de decadência começa a 
correr, o prazo para constituição do crédito tributário começa a contar a partir da 
ocorrência do fato gerador. Então, eu diria, para começo de conversa, nós vamos 
aplicar o 150, § 4º, salvo se houver hipótese de dolo, fraude ou simulação-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. João Francisco Bianco: Ou se for hipótese de não pagamento sobre protesto, 
[risos] ou se for hipótese de pagamentos ou de falta de pagamentos sobre 
protesto. Bom, aí desloca-se para o 173, inciso I. Eu queria lembrar aqui que a 
questão do conhecimento da fraude ou da simulação foi considerado importante 
para o STJ em uma ou duas decisões, para efeito de contagem do prazo de 
decadência. Recentemente, a Fabiana fez um estudo sobre esse assunto, talvez a 
Fabiana pudesse relembrar aqui qual foi a posição do STJ sobre esse assunto. 
Especificamente, da relevância do conhecimento do Fisco do fato para efeito de 
contagem de prazo decadencial. Me parece que essa é uma tese que foi levantada 
como outras pelo Professor Eurico, está no livro dele e foi encampada pelo menos 
nessa uma ou duas decisões do STJ. Posso passar a palavra para a Fabiana, 
então?  

Sra. Fabiana: Fabiana. Bom dia. De fato tem algumas decisões, as decisões são 
relatadas pelo Ministro Fuchs, que ele encampa a teoria do Eurico, como um 
todo. Só que nessas decisões não foi enfrentada especificamente essa questão de 
haver dolo, simulação. Pelo menos o fato sobre o julgamento não era esse. Mas 
do corpo do acórdão e da própria ementa consta uma referência às várias 
hipóteses em que o Eurico analisa o prazo de decadência nas mais diversas 
situações. Uma delas é essa de na hipótese de tributo sujeito a lançamento por 
homologação em que há dolo, fraude ou simulação. O que o Eurico sustenta 
nessas situações é que o Fisco tem que constituir o ilícito. Aí constituído o ilícito, 



que ele tem que constituir no prazo de cinco anos contados do fato gerador, 
interrompe-se o prazo de decadência e o Fisco teria mais cinco anos para 
constituir o crédito tributário. Então, por essa teoria o prazo, que é de cinco 
anos, pode chegar a dez anos. Assim, eu não consigo visualizar onde estaria essa 
contagem dentro do CTN, mas o fato é que é isso que consta do livro do Eurico 
sobre prescrição e decadência. É isso que aparece em alguns votos do Fuchs e 
um deles, inclusive, em repetitivo, mas nesse repetitivo não era abordada essa 
questão da simulação, dolo ou fraude em tributo sujeito a lançamento por 
homologação. Há decisões de turma posteriores até a essa decisão de repetitivo, 
falando que a contagem quando há alguma fraude, algum ilícito, em caso de 
tributo sujeito a lançamento por homologação, a contagem é do 173, porque é 
essa ideia que o dispositivo dá, que a regra se desloca do 150, § 4º, para o 173, 
inciso I.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou insistir que nós mantenhamos... 
Obrigado, Fabiana. Mas que nós mantenhamos, João, a discussão em uma 
situação em que não houve fraude, dolo, ou simulação, um contribuinte... Não, 
ele recebeu uma herança no exterior. No modelo da Mara, passado quase um 
ano, o contribuinte entrega a declaração de imposto de renda e o Fisco Estadual 
no prazo de cinco anos, após a declaração, mas mais de cinco anos do fato 
gerador faz o seu lançamento. Então, nós não estamos falando. Esta é a hipótese 
e a pergunta é: começa a contar o prazo, qual é o prazo? Segundo, começa a 
contar, é relevante o fato gerador? É relevante a declaração? Ou ambos são 
irrelevantes para a situação? Vamos manter esta hipótese por enquanto, sem 
prejuízo de depois discutirmos a outra. É que seria importante, eu acho que para 
todos que tivéssemos essa questão esgotada. 

Sr. João Francisco Bianco: João. Eu queria, então, responder a pergunta do 
Schoueri. Não é hipótese de fraude, dolo ou simulação e, então, em princípio, ela 
está dentro do 150, § 4º. Acontece que o Brandão lembrou bem que a 
jurisprudência do STJ, hoje, é muito firme no sentido das hipóteses não... 
Lançamento por homologação em que não há pagamento, a contagem do prazo 
decadencial desloca-se para o 173. 

Oradora não identificada: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, aí quem vai reger é o 173.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, João, a pergunta é: é relevante 
ter ou não ter feito a declaração? A tese do Professor Bonilha... 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não é relevante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De que somente quando o Fisco toma 
conhecimento é que contaria algum prazo tem o seu apoio?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, não tem o apoio e para mim é irrelevante.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu quero declarar que também não tem 
o meu apoio e não tem do Fernando Zilveti. Ou seja, pelo menos três... O 



Salvador, também? Os quatro, Professor Bonilha, acreditamos que o Fisco saber 
ou não saber não é relevante para a questão da decadência. Portanto, se ocorrido 
o fato gerador, a minha opinião também, ocorrido o fato gerador, como não houve 
pagamento não se opera, na minha opinião, também o 150, § 4º, mas opera o 
173. Portanto, como o lançamento poderia ter sido feito já no ano do fato gerador, 
no primeiro dia do exercício subsequente começa a contar o prazo, o lustro, o 
lustro decadencial, a partir do primeiro dia do exercício subsequente do fato 
gerador, seja doação, seja sucessão, independentemente de o Fisco ter ou não ter 
conhecimento. Se ele teve conhecimento é uma oportunidade a mais, se isso foi 
por conta de um convênio, se foi por conta de uma fofoca é irrelevante. Passados 
os cinco anos do 173 já não há mais como efetuar o lançamento. Essa é a minha 
opinião, vejo que a do Fernando, vejo que a do Salvador, vejo que a do João 
Bianco e vejo que não do Paulo Bonilha, que vai falar. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, só tenho uma ressalva, que é a 
seguinte: se não me engano, a Mara pode até confirmar, a legislação do imposto 
exige que quem recebe uma doação está obrigado a declarar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A minha opinião é a mesma se a pessoa 
não declarou, mas não houve fraude, ela simplesmente não declarou. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Deixou no exterior. Ela descumpriu o 
dever instrumental. Do meu ponto de vista é irrelevante para a aplicação do 173 
se houve ou não o cumprimento. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exato. Parece que é a posição mais 
adequada mesmo. Porque ele não apresenta declaração e, posteriormente, o Fisco 
vem a saber pelo governo federal, que ele manda a informação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É irrelevante como ele veio a saber.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, também concorda 
que o prazo começa no primeiro dia do exercício subsequente ao do fato gerador, 
já começa a operar o momento do lustro decadencial independentemente de 
qualquer conhecimento ou não.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, é uma tese de peso. Todavia, eu 
acredito que os estados vão querer discutir isso. Porque aqui, como o fato ocorre 
no exterior, o estado não tem meios de fiscalização.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, o estado pode querer 
discutir. Eu perguntei assim, qual é a sua opinião?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu fico com a opinião de vocês, porque 
juridicamente seria a solução adequada. Mas os estados ficam em uma posição 
bastante estranha, não é? Bastante estranha, o Fisco.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Toda vez que houver uma decadência 
alguma parte pode se colocar em uma situação estranha e outra parte dirá: 
“Olha--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, às vezes é por inércia olhar. A grande 
maioria é por inércia dos órgãos fiscais que não fizeram a fiscalização e a 
cobrança. Nesse caso, todos vão concordar que é muito difícil o ente tributante 
tomar conhecimento de outra forma essa doação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas ainda assim, Professor, a 
segurança jurídica prevalece. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: As doações no Brasil já são de difícil 
fiscalização. Todos vão concordar comigo.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, esse mesmo problema existe na área do 
imposto de renda, também. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Também. 

Sr. João Francisco Bianco: Se eu auferir rendimentos no exterior, eu sou 
obrigado a declarar, se eu não declaro, declarar e tributar, se eu não declaro e 
não tributo, eu estou omitindo receita. Eu estou omitindo receita à tributação e 
estou sonegando imposto. O Fisco tem cinco anos de prazo para identificar a 
ocorrência desse fato gerador e constituir o crédito tributário respectivo. Aí em 
nível internacional existem entre os países, existem tratados de troca de 
informações. Aliás, isso é um... Existe um movimento mundial capitaneado, hoje, 
pelo OECD, pelo CDE, no sentido de incentivar troca de informações entre os 
países e existem muitos tratados sendo celebrados entre muitos países hoje em 
dia. Então, essa é uma tendência mundial. Nada impede que os estados, em 
conjunto com a União, também tenham acesso a essas informações todas. Então, 
agora, isso realmente nada mais é do que um incentivo aos países e aos estados 
a irem aprofundar os seus processos investigatórios. Agora, saber ou não saber 
da ocorrência do fato gerador não pode ser um elemento relevante para efeito da 
contagem do prazo decadencial.  

Sr. Bruno: Bruno. Bom dia. Eu queria só colocar um ponto para reflexão. Eu 
acabo concordando com a Mesa, também, mas o apontamento do João agora 
quase que eliminou o meu ponto. Mas é o seguinte: fazendo o advogado do diabo, 
estamos, então, no 173, I, e o 173, I, diz: “O prazo de decadência começa a contar 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado”. Nós estamos falando de uma doação ou de uma 
herança ocorrida no exterior. O Fisco poderia alegar, então, que ele não poderia 
efetuar um lançamento antes de ter alguma materialização desta doação no 
Brasil, mas obviamente que a existência desses acordos dificultaria essa tese. 
Mas só para levantar a reflexão, o entendimento dos estados, eventualmente, 
seria nesse sentido, que eles não teriam como fazer o lançamento antes de esse 
fato ocorrido no exterior ser materializado no Brasil. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. Se 
fosse sobre a questão das condições fáticas, você não teria mais decadência, 
porque o Estado sempre diria: “Olha, considerando a minha máquina, eu não 
tinha condições de fazer, só tive depois de 30 anos. Então, antes disso eu não 
poderia ter feito”. Poderia é... Ou seja, se houvesse um óbice legal, se a legislação 
não permitisse que se fizesse o lançamento sem que houvesse algum fato 
ocorrido no país eu endossaria a sua tese, mas não é o seu caso. Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Na área federal, isso já está pacificado, viu? Porque mesmo 
independente de ter conhecimento ou não, o prazo decadencial está normalmente 
correndo. Isso daí ocorre porque tem muitos empresários que compra, digamos, 
imóvel, apartamento e não tem origem, ele simplesmente deixa de declarar. Tem 
até helicóptero não declarado. Lancha, por exemplo, já teve. A Receita Federal fez 
um programa de fiscalizar lancha, mas toda vez que se provar pela 
documentação que foi adquirida há mais de cinco anos, independente... Isso aí 
na área federal está pacificado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É uma coisa muito comum, Hiromi. 
Assim, nesse último mês eu tive dois casos muito parecidos de pessoas que 
tinham... Cujos pais, ou alguém tinha conta no exterior, de repente foi notificado 
que o pai faleceu e a pessoa vem com aquela preocupação se teria que pagar 
27,5% do valor da conta. Esse problema sempre surge e a resposta sempre é 
padrão: “Não, se o valor já estava lá, se você teve uma documentação de que o 
valor já existe há mais de cinco anos, você paga imposto de renda talvez, ou o 
espólio paga imposto de renda pelo eventual rendimento desse período”. Mas o 
principal você fala: “Mas cinco anos não há como falar em imposto de renda”. 
Isso está tranquilo hoje. Bom, com relação, então, somente à pergunta da Mara, 
posso dizer que a posição unânime da Mesa é no sentido de que aplica-se o art. 
173, inciso I, é irrelevante a data em que o Fisco Estadual teve conhecimento do 
fato. Agora vamos... Abriram-se duas perguntas. Uma primeira proposta pela 
Mara a questão da lei complementar outra que o Fernando desdobrou, que é a do 
trust. Qual das duas gostaria de falar em primeiro lugar? O Bonilha, como o 
Bonilha parecia incomodado com a questão da lei complementar. Então, vamos, 
só por uma questão de ordem. Então, a nossa discussão agora é a seguinte: 
operou-se a doação no exterior. Diz a nossa Constituição Federal, art. 155, § 1º, 
inciso III, falando do imposto sobre as doações: “Terá a competência para a sua 
instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou 
residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente, ou 
domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior”. Bom a hipótese, 
vamos só trazer a questão, o de cujus teve o inventário no exterior. Então, a 
pessoa residente no estado é herdeira de um valor em moeda, para que não haja 
imóvel no país, em moeda no exterior o inventário ocorreu no exterior. Não há lei 
complementar sobre esse assunto. Qual é a solução agora?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu queria em primeiro lugar, Sr. 
Presidente, se for possível, um breve subsídio histórico, que aqui é importante. 
No que foi instituído o imposto, o Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu uma 



alíquota de 8%. Isso foi objeto de contestação, no caso não de doação, 
principalmente de causa mortis mesmo. A decisão final do Supremo Tribunal 
Federal foi no sentido de que deveria prevalecer o teto, o limite teto de alíquota 
que já existia antes, que era de 4%. Então, isso foi resolvido, etc. Foi examinada 
a preliminar se os estados poderiam regulamentar esse imposto, porque não 
tinha lei complementar. Até então não tinha, como até agora não saiu lei 
complementar. O Supremo Tribunal Federal entendeu, diante da redação do art. 
24, que dá competência supletiva ao Estado, que ele poderia regulamentar. 
Então, eu vou partir do pressuposto que este tema, que já é de uma operação 
internacional, de um fato de natureza internacional tenha a sua... Está dentro 
desta permissão ou deste entendimento que os estados poderiam regulamentar a 
matéria. O que é um pouco problemático pelo seguinte: se nós examinarmos as 
legislações dos estados e, inclusive, do Estado de São Paulo... Por exemplo, 
vamos ficar dentro do Brasil. Se eu faço uma... Se a doação é feita para outro 
estado, o que tem que feito os estados? Quer dizer, alguém da Bahia faz uma 
doação para alguém que mora em São Paulo. A legislação da Bahia diz que o 
sujeito passivo é o doador, o de São Paulo diz que é o donatário. Então, existem 
situações em que há um conflito potencial dessas legislações. O que pode 
acontecer, também, em termos dessas operações ou esses fatos relacionados com 
doações de causa mortis que vêm do exterior. Então, é um campo difícil, até eu já 
vi que o Presidente está meio... A questão ainda não foi examinada diretamente 
pelo Supremo Tribunal Federal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só lembrar, o Supremo 
Tribunal Federal, embora, tenha dispensado lei complementar na hipótese da 
contribuição social sobre o lucro, dizendo: “Afinal de contas a materialidade já 
está na própria Constituição e não é necessária a lei complementar”. Tem um 
precedente muito importante do adicional de imposto de renda estadual, quando 
disse que se da falta da lei complementar existe um potencial conflito de 
competência o tributo é inconstitucional. Então, vamos tomar aqui o caso do 
Professor Bonilha, que tem uma residência aqui em São Paulo e tem outra 
residência em Tietê. Vamos admitir que Tietê ficasse em outro estado. Acaso... 
Uma bela residência em Tietê e vamos dizer que no Estado do Tietê também 
houvesse o imposto e o Professor Bonilha agora se torna herdeiro de uma 
herança no exterior, ele que reside no Estado do Tietê e no Estado do Piratininga. 
Qual dos dois estados poderia cobrar? Porque afinal de contas o Direito Brasileiro 
admite dupla residência. Nós podemos ter isso e o Professor Bonilha é um 
exemplo, ele tem duas residências. Ou seja, o conflito que apareceu no Aire, 
adicional de imposto de renda estadual, é idêntico ao que pode surgir com a 
mesma potencialidade no caso do imposto sobre heranças e doações, se o doador 
está no exterior, se o de cujus está no exterior. Pode acontecer, não disse que 
acontece, eu digo, a potencialidade é idêntica. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Potencial. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, Professor Bonilha, será o caso de 
invocar o precedente que foi citado, ou seria o caso de invocar o precedente do 



Aire, adicional de imposto de renda estadual, para dizer que em um cenário de 
potencial conflito, a lei complementar já não é opcional, ela é mandatória. Na 
falta de lei complementar, nos casos de conflito, nenhum e nem outro podem 
cobrar. Essa é a decisão do Supremo, ou seja, é a solução salomônica, 
quebramos o banco, quebramos a criança. Enquanto não houver solução 
nenhum dos dois estados poderia cobrar. Essa foi a solução do Aire, que me 
pareceu bastante adequada. Espera aí, Mara. Bianco e Fernando Zilveti também 
pediram a palavra. Desculpa ter te interrompido, mas usei da prerrogativa. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, na verdade eu ia lembrar exatamente esse caso 
que foi mencionado pelo Schoueri, do caso do Aire. Essa competência, 
competência suplementar, prevista na constituição dos estados, ela se restringe 
àquelas matérias em que o estado tem competência para legislar. No caso de 
conflito de competência, a lei complementar aplicável é aquela do 146 e, essa 
competência, os estados não têm. E os estados não têm isoladamente para 
legislar em sede de lei complementar sobre conflito de competência entre os 
estados. Porque as leis complementares editadas por cada estado vão ser 
conflitantes. Então, aí somente uma lei complementar nacional é que teria 
competência, nos termos do 146, para regular essa matéria.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Acho que já esgotaram aí a questão que eu ia 
tratar. Mas só acrescentando, essa é a função da lei complementar. Aliás, uma 
das funções, mas em uma federação a função mais importante, em termos de 
unidade. Se você não tiver a lei complementar, você tem conflito de competência, 
que são nocivos à Federação. Por isso que precisa ter a lei complementar e aí 
realmente se aplica esse precedente do Supremo, que justifica a necessidade de 
uma lei complementar nessa matéria.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara. 

Sra. Mara Caramico: Só uma dúvida, eu entendo que quando a gente compare 
situações ocorridas no Brasil exista realmente hipóteses de conflito. Porque os 
imóveis... Em uma herança pode existir imóveis em vários estados, tudo isso. 
Agora, eu tentei imaginar uma hipótese de conflito entre estados aqui, onde dois 
estados pudessem... Vamos dizer assim, ter o imposto sobre o mesmo fato 
gerador. Por exemplo-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A doação. O Professor Bonilha... 

Sra. Mara Caramico: Mas a doação foi lá fora.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A doação ocorreu no exterior. 

Sra. Mara Caramico: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Professor Bonilha tem residência no 
Estado do Tietê e no Estado do Piratininga. Eu lhe pergunto, a qual dois estados 
é devido o imposto?  



Sra. Mara Caramico: Eu não sei, ele pode ter dois domicílios-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, sim. 

Sra. Mara Caramico: --mas o domicílio fiscal dele é sempre Brasil. É um só--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me. Sim, mas o imposto-- 

Sra. Mara Caramico: --para efeito de imposto.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O imposto estadual, ele tem residência 
no Estado do Piratininga e no Estado do Tietê. São duas residências dele. E os 
dois estados legislam dizendo quem é residente aqui, paga imposto aqui sobre 
herança no exterior. Os dois estados invocam o mesmo dispositivo constitucional 
e não há lei complementar. 

Sra. Mara Caramico: Entendi. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eduardo Bandeira.  

Sr. Eduardo Bandeira: Não é só queria lembrar que na verdade é uma questão 
de lei complementar, porque a própria Constituição, ela fala expressamente que 
você precisa de lei complementar no art. 150, § 2º, falar, relativamente ao 
imposto um... É o inciso III: “Terá competência para sua instituição regulada por 
lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior”. Então, 
assim, aqui acho que não tem discussão se vai para o 146. Está expresso na 
Constituição que você precisa de lei complementar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Miguel.  

Sr. Miguel: E, também, eu lembro que pode existir até um conflito de 
competência entre o estado no exterior e o estado brasileiro, não é? Por exemplo, 
no caso pode haver uma doação La no exterior, também, mas aí não é o caso da 
lei complementar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aí não seria conflito de competência, 
seria cumulação, bitributação. O Brasil não celebrou qualquer acordo de 
bitributação em matéria de herança e doações, portanto, a bitributação é 
perfeitamente possível e não há o que se opor.  

Sr. Miguel: Haveria uma possibilidade de crédito?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não há o que opor. 

Sr. Miguel: Não há-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A legislação estadual, o legislador 
estadual poderia ter previsto um crédito do imposto pago no exterior, uma 
medida unilateral? Poderia, não tenho notícia de que algum estado tenha feito. 
Ainda sobre a questão? Bom, então, Professor Bonilha, mais uma vez eu vi, em 
geral, um posicionamento pela lei complementar e o senhor disse que não seria 
necessário. O senhor mantém a sua posição ou acompanha a turma?  



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, exatamente. A minha conclusão seria 
de que nessa hipótese, nessa hipótese não caberia a legislação supletiva dos 
estados.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Portanto, posição unânime da Mesa. 
Com relação à sucessão ocorrida no exterior, com relação a doador no exterior, 
dado o potencial conflito de competência, porque não é uma pergunta se houve 
naquele caso, dado o potencial conflito, a lei complementar é mandatória para a 
definição de competência. Continuação e pergunto se eu tenho também 
[ininteligível] nisso. Na falta de lei complementar, nenhum estado ainda tem a 
competência estendida para a sucessão ocorrida no exterior, para a doação cujo 
doador está no exterior. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Acabei de lembrar agora, que há questão de um ou 
dois meses atrás, a Corte Especial do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, 
reconheceu a inconstitucionalidade da lei paulista, que trata sobre essa matéria. 
A Corte Especial não apreciou a questão da competência supletiva da legislação 
estadual, porque ela tem natureza de lei ordinária, alguma coisa assim. Mas o 
fato é que esse assunto não foi abordado pela Corte Especial. Mas o que foi 
abordado foi o exame da Constituição, a necessidade de haver lei complementar e 
a ausência de lei complementar nacional nesse sentido. Então, é um precedente 
importante.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Avançando na discussão, agora 
vamos à terceira hipótese, para que não contamine com as anteriores, a situação 
será de um brasileiro, que há alguns anos instituiu um trust, mas ele continua 
residindo no país. Esse trust é do tipo irrevogável e esse brasileiro já indica 
alguns beneficiários do trust. Ah, o trust é daqueles em que se prevê que durante 
algum período o trustee deve aplicar aquela fortuna, e na hipótese de falecimento 
do instituidor, o valor somente naquele caso irá para os beneficiários. Insisto, 
irrevogável o trust não prevê a hipótese de retorno do recurso ao próprio 
instituidor. Ele apenas dá uma sucessão de beneficiários. Principalmente, para 
explicar a situação, em uma última hipótese irá para uma fundação X, ou seja, 
haverá sempre um beneficiário terceiro. Aquele dinheiro foi entregue nesses 
termos. Pergunta: existe imposto sobre heranças e doações? Se existe em que 
momento?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu analisei essa questão algumas vezes e a 
minha visão é de que o trust constitui uma transferência de patrimônio no ato da 
sua constituição. Então, o settlor, que é o constituinte do trust transfere o 
patrimônio, ato contínuo do seu patrimônio ao trustee, que passa a ser o 
proprietário desse patrimônio. Esse patrimônio seria disponível pelo trustee, de 
acordo com as regras do deed, do desejo do trust e não mais do desejo do settlor. 
Porque o settlor, ele perde a ação sobre ele, justamente por esse argumento que o 
Schoueri traz, que ele é irrevogável, ou seja, os bens não voltarão em nenhuma 
hipótese, não voltariam em nenhuma hipótese para o constituinte do trust. 
Consequentemente, o trust passa a ser uma universalidade de bens pertencentes 



ao trustee e que deve cumprir as regras do trust, sob pena de descumprimento de 
determinação contratual, que pode ter penalidades diversas de acordo com a 
jurisdição. Na Inglaterra tem uma, na Nova Zelândia tem outra, enfim, e assim 
por diante. Agora, o que é irrelevante para mim é que você não discute mais a 
morte do constituinte. Assim, se o constituinte morre não se fala em herança, 
porque você não está... O gatilho não é a herança, é um evento. Diz: “Olha, se a 
gente apagar a luz, eu vou dar um prédio para o Bianco”. Tanto faz se... Ah, 
morreu a luz. Ok, tem que pagar do mesmo jeito, certo?  

[risos]  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, é um evento que é tratado no contrato, que 
é o gatilho da transferência de bens. O que é transferível e aí não há mais falar 
em herança. Não se fala em herança, pode-se falar em doação. A que título você, 
agora olhando sob a perspectiva brasileira, porque na perspectiva local a 
conversa é outra. Mas sob a perspectiva brasileira, você está vendo o quê? Um 
ato de transferência patrimonial de Pedro para João e João recebe este 
patrimônio sem nenhuma relação de herança. O João continua vivo, que é o 
trustee. Desculpa, Pedro continua vivo, que é o trustee e João recebe esse prédio. 
Logo, aí é uma doação, não é uma herança.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu queria-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: --anotar uma ressalva em relação a esse 
entendimento de Mesa, que é o seguinte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Do assunto passado?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, esse agora.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, não é o entendimento da Mesa 
ainda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É do Fernando. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É só do Fernando, é opinião do 
Fernando. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu estou voltando atrás um pouco. 
Permita-me, Fernando, voltar um pouco atrás?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, só para esclarecer. O Professor 
Bonilha está retomando a discussão passada e interrompemos o argumento do 
Fernando.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É com uma ressalva. É rápido, é o 
seguinte: esse entendimento não se aplica a imóveis. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Porque a Constituição já prevê o critério 
aplicado, que é o da situação do bem.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Excelente esclarecimento.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Se o donatário recebe um bem imóvel, o 
imposto é devido ao Estado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ótimo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Excelente. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só se aplica a bens móveis. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Excelente esclarecimento. Então, nós... 
Enfim, porque realmente a Constituição com relação a imóveis no país define ela, 
a Constituição, a própria competência. Retomando a questão, o Fernando Zilveti 
trouxe uma tese e o Professor Bianco parece ter outra opinião.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, não tenho, não. Eu concordo com o Fernando. 
Eu não sei se eu entendi direito a colocação, mas eu concordo com o Fernando. 
Na constituição do trust irrevogável existe uma transferência da propriedade, 
porque o settlor não tem mais o direito de propriedade sobre aqueles bens que 
constituíram o trust. Durante o período de vigência do trust, ou durante a sua 
existência, sei lá, a propriedade daquele patrimônio é administrada pelo trustee. 
Ocorrendo o evento, aí assim ocorre a transferência de parte, ou da totalidade 
daquele patrimônio para os beneficiários. Então, nesse momento ocorre o fato 
gerador do imposto sobre doações. Aí nós vamos verificar se o trust está... Se 
transfere, onde estão os bens, estão no exterior, estão no país e aí aplica-se a 
legislação. Mas a questão que foi trazida é sobre o momento da ocorrência do fato 
gerador? Concordo com o Fernando. O fato gerador ocorre na ocorrência do 
evento e é nesse momento que há a transferência da propriedade, ou do 
rendimento, ou de parte do patrimônio para os beneficiários.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Já que o João não teve dúvida, eu tenho 
pelo menos dúvida, eu tenho pelo menos dúvida. Ou seja, na hora que eu 
instituo um trust, do ponto de vista do Direito Privado no exterior, eu entreguei 
um valor para alguém em fidúcia. Ou seja, embora, esteja em nome do trust, 
embora a propriedade conste o nome dele, eu tenho muita dificuldade de chamá-
lo aquilo que na língua inglesa se diz beneficial owner daquele valor. 
Principalmente para uma comparação, se eu estiver um fundo meu em um 
banco, o banco destaca esse fundo e o fundo opera no CNPJ do banco, mas o 
fundo é meu. Eu tenho dificuldade nesta assunção. Professor Bonilha, eu tenho 
dificuldade em assumir que na hipótese de instituição do trust, já existe uma 
transferência da propriedade minha para o trust. Porque se houvesse, se 
houvesse, eu teria e pasmem um imposto sobre doações, ou seja, uma 
transmissão, a título gratuito minha para o trust. O que não me parece cabível 
naquele momento, já que eu não fiz qualquer transmissão, a título gratuito. 
Embora, do ponto de vista civil, eu tenha transmitido, permita-me a comparação, 



seria o mesmo raciocínio que se eu entregasse o recurso a um banco para efeito 
de uma aplicação em um fundo e eu dissesse que por conta disso houve uma 
transmissão gratuita. Sem dúvida, há uma transmissão da propriedade. Sem 
dúvida, o dinheiro passa a ser do banco. No entanto, ninguém em bom senso 
diria que existe imposto de herança e doações para a hipótese que eu ponho 
dinheiro no fundo. O banco, o trust recebe aquele recurso como um mandato e 
operará como mandato. Fernando, eu posso continuar o raciocínio, ou não? 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como mandato. O fato de eu já ter 
confiado a alguém, de modo definitivo, como operar o meu dinheiro, não significa 
que esse dinheiro agora é dele. Porque se fosse dele, se ele tivesse o direito de 
propriedade, porque ou era meu ou é dele, ele teria, também, o [ininteligível] 
[00:53:33], que não tem. Ele não pode dispor daquilo. Ele deve administrar, 
exatamente, nos termos do meu mandato. Portanto, eu penso que a instituição 
do trust, o settlor deve tratar como um investimento, mantê-lo como sua 
propriedade, com quanto destacada e, na hipótese de haver a sucessão, agora 
sim haveria uma transmissão causa mortis para o beneficiário. Vejo que o 
Fernando parece não ter total concordância com o que eu me manifesto. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E eu passo a palavra ao Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Com relação ao que se pratica em Direito 
Financeiro, os bancos, eu lembro um parecer muito erudito do Professor Fábio 
Konder Comparato, em 1990, quando se deu o famigerado Plano Collor. Nessa 
ocasião, ele deu um parecer explorando a natureza do contrato que você mantém 
com os bancos, instituições financeiras. Ele conclui que esse contrato é de 
depósito, a natureza jurídica desse contrato é depósito, que eu acho 
perfeitamente aplicável e adoto desde então essa figura do depósito. No depósito, 
você não transfere propriedade, você transfere a posse do teu patrimônio, que 
deve ser devolvida em qualidade e quantidade combinadas em contrato. O banco 
pode dispor do seu patrimônio, de acordo com as regras mantidas em contrato e 
na legislação vigente. O que deu, inclusive, a restituição deste patrimônio pelas 
ações que foram impetradas naquela época. Em relação ao trust, a instituição é 
outra, há uma transferência absoluta de patrimônio, não é fidúcia. Aí eu faço um 
parêntese, no contrato de fidúcia não existe transferência patrimonial, você se 
mantém proprietário da coisa, que é entregue em fidúcia a um terceiro, que age 
por mandato. Então, nós temos aqui a figura no Direito Marítimo, ainda Brasil e 
se não me engano a fidúcia onde eu pude estudar, é um instituto pouquíssimo 
utilizado em outras áreas do nosso Direito Brasileiro, mas não se aplica ao trust. 
O trust foi discutido no Brasil, na jurisprudência, nos tribunais, tentando 
aproximar com a fidúcia, mas se reconhece que é um outro instituto, um 
instituto do Direito anglo-saxão, em que há uma transferência total da 
propriedade. Apenas e tão somente se contrata com o trustee uma obrigação civil 
de cumprir desejos do instituidor, que se o trustee romper responderá por um 



delito civil de descumprimento de contrato. Existem vários casos, na Inglaterra, 
que retratam esta matéria que eu estou sustentando. Ele tem a total disposição 
do patrimônio, como se dele fosse. Aliás, é dele e é considerado como dele no 
Direito anglo-saxão. Só que ele tem limitações de disposição, sim, ele não pode 
dispor da maneira que ele gostaria, porque ele está atrelado a um contrato, que é 
até curioso, porque é um contrato que ele mantém com o constituinte do trust, 
que não tem mais ligação com este patrimônio. Mas o que não exime o trustee de 
cumprir as disposições contidas no deed, o próprio contrato. É mais ou menos--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quem pode exigir este cumprimento do contrato? 
Os beneficiários, que seriam os favorecidos por este contrato. Existe, inclusive, 
discussões se o settlor pode acionar o trustee por descumprimento. Na Inglaterra 
se admite uma ação como essa, porque ele haveria descumprido regras do 
contrato. Seria, mais ou menos, como uma parte interessada, mas não pelo 
patrimônio, tanto que ele não pode retomar o patrimônio, porque é revogável e ele 
só pode denunciar o descumprimento de um desejo constante no trustee. Isso se 
assemelha um pouco à figura da fundação. A fundação é mais parecida. Isso se 
discutiu, inclusive, em Direito Europeu as semelhanças entre o trust e as 
fundações de direito privado. Considerando que a fundação também é uma 
universalidade de bens, em que você uma vez que constitui a fundação, você não 
teria mais aí um acesso aos bens fundacionais como proprietário e, sim, a 
fundação passaria a agir de acordo com as regras da própria fundação. Mas isto 
eu não estou dizendo que é e, sim, que existe uma discussão sobre semelhança, 
que até um trabalho interessante sobre o assunto, vou tentar lembrar o nome do 
autor, mas que ele fez uma comparação entre esses institutos trust, fundação de 
direito privado e fidúcia. Mas, enfim, o que eu só queria ressaltar é que de novo 
não há relação entre o trust e o contrato de fidúcia. Principalmente, quando nós 
falamos, então, outro aspecto que o Schoueri trouxe dos fundos. Se eu aplico em 
fundo, o fundo é uma outra instituição, dependendo do fundo eu sou cotista do 
fundo, ou o próprio banco aplica o meu dinheiro na qualidade de depósito, certo? 
Ou seja, na qualidade de uma relação de empréstimo mesmo, não é? Ou seja, é 
uma relação de empréstimo, que ele vai aplicar o meu dinheiro emprestado em 
aplicações financeiras contratadas para esse fim. Aí diferente é a figura do fundo, 
que eu aplico no fundo, porque aí eu seria cotista.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João.  

Sr. João Francisco Bianco: Queria dizer que eu concordo integralmente com o 
Fernando.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu como continuo discordando 
integralmente do Fernando, eu trago alguns argumentos aqui para a ponderação 
de todos. Primeiro, o Fernando não fez a distinção entre bens fungíveis e 
infungíveis, embora ele conheça, para saber que no caso de empréstimo de bens 
fungíveis sempre existe a transmissão da propriedade. Portanto, a questão de 
transmitir ou não transmitir, o fato de que o mutuário... O mútuo é meus, teus, 



ou seja, aquilo que é meu passa a ser teu. Meus e teus virou mútuo. Ou seja, que 
um próprio mutuário pode utilizar o recurso e apenas tem uma obrigação não vai 
ser relevante na questão. Até porque o trust pode ser com bem fungível e com 
bem infungível. Qualquer que seja a corrente que sigamos certamente teremos o 
acordo, que uma vez entregue o bem fungível existe junto uma transmissão de 
uma probidade. Esse é o do Direito Privado. É claro, o bem fungível tornou-se o 
proprietário e existe uma obrigação de outro lado. Mas nem por isso eu tenho 
que cogitar de imposto de transmissão inter vivos, na hipótese de eu entregar um 
recurso a um banco por uma aplicação financeira, ou o que seja. Então, somente 
deslocar a mera transmissão da propriedade, em si, não seria fato gerador do 
ITCMD. Seria se fosse gratuita, seria se fosse causa mortis e começa ali a 
questão, porque a primeira coisa que eu dizia era: o fato de eu transmitir já é, 
existe o imposto e não existe. O desafio que eu faço com a moeda é dizer: sempre 
eu transmito e nem por isso eu cogito disto. Mas dirá o Fernando: “Mas eu posso, 
também, fazer uma transmissão de um bem infungível”. Ou seja, agora o trust já 
não é mais recursos financeiros e, sim, de uma bela propriedade que o Fernando 
mantém lá na Suíça, no lago maravilhoso. Tem o Fernando uma propriedade e 
ele institui um trust sobre aquela propriedade, para que venha a ser alugada. 
Porque afinal de contas, hoje em dia, por muito tempo a Família Zilveti viveu dos 
alugueres recebidos daquela propriedade, e agora, ele como já não precisa mais 
disso, porque a advocacia já garante muitos recursos, ele resolve instituir um 
trust com relação àquela bela casa. Por muitos anos o trustee vai operar aquela 
casa, vai receber alugueres e já está acertado que algum dia ele vai entregar essa 
propriedade para aquelas crianças bonitas, que fazem parte da prole de Zilveti. 
Bom, eu posso dizer que o trustee é proprietário de um bem imóvel, que ele já 
recebe com a determinação de que ele deve entregar aos herdeiros? Sim, 
civilmente ele é. Civilmente ele é, mas por isso eu falo em termos de beneficial 
ownership. Está faltando o elemento fundamental da propriedade, que é o direito 
de dispor. Ele não pode dispor daquela propriedade como queira. Ele não 
transmitia ao trustee a propriedade, a plena propriedade. Por isso, eu não vejo 
como considerar a hipótese de imposto sobre doações, quando eu transmito a 
propriedade em um trust. Por lado, quando houvera, daqui há muito anos, daqui 
a... Enfim, passado o tempo de Matusalém, havendo a sucessão, será que eu 
posso dizer que essas crianças não receberam um bem, agora sim uma plena 
propriedade de uma casa na Suíça? E que essa transmissão não se deu causa 
mortis? Eu não consigo. Desculpe-me, eu não consigo... Não, passa pelo teste do 
rubor, Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, continuo dizendo. Então, até nesse parecer, 
que eu sugeriria até de retomarmos a leitura, que eu sempre gosto de ler coisa 
bem escrita e o Fábio Comparato é um crânio. Ele fez uma... Até essa análise dos 
bens fungíveis e não fungíveis, apontada pelo Schoueri, ele faz, ele passa por isso 
para dizer que isso é irrelevante para o contrato de mútuo, que ele conclui 
dizendo. Mas voltando à questão do trust. É importante que se diga, até na 
Inglaterra recentemente, digamos assim, a questão de uns cinco anos, houve 
um... Até um pouco mais, um resfriamento dos trusts, em função de o Fisco 



inglês considerar o trustee, passar a considerar o trustee sujeito à declaração de 
imposto de renda, dos rendimentos, ou do patrimônio que ele detém e ele detém 
na integridade, na integralidade. Ele não tem parte, tem uma parte da 
disponibilidade do bem, tem disponibilidade total e ele deve cumprir aquilo que 
está determinado neste contrato. Inclusive, nesse aspecto que o Schoueri 
mencionou, então, se eu tenho um trust constituído na Inglaterra, só que os bens 
estão localizados na Suíça, uma vez que esse gatilho, que pode ser o 
desaparecimento do settlor, ou pode ser qualquer outro evento, será sujeito à 
tributação local, se assim expuser sobre a matéria. Se isto é o falecimento do 
constituinte e esse constituinte está residente no Brasil, não opera esta herança. 
Se falar imposto sobre... Imposto causa mortis relacionado aos bens localizados, 
porque ele não é mais dono desde então. E, se imposto houvesse, se falaria do 
imposto no ato da constituição do trust, ou seja, na disposição desse patrimônio 
em favor do trust.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém quer falar? João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que já foi bastante discutido esse assunto, 
mas só queria lembrar que no mútuo existe a transferência de propriedade do 
bem fungível, mas o mutuante continua com o direito de crédito perante o 
mutuário. No caso da constituição do trust, o settlor não tem direito nenhum 
sobre aquele patrimônio. Não tem, ele perde completamente. E qual é o direito 
que tem sobre aquele patrimônio? Nenhum, ele não pode dispor, não pode fazer 
nada. Então, não é mais dele. É verdade que o trust é uma figura meio estranha. 
Nós não estamos acostumados a lidar com o trust, porque no nosso Direito não 
existe, mas é uma espécie de um limbo jurídico em que ninguém tem o direito de 
propriedade plena sobre aquele patrimônio. Existe o trustee, que tem alguns 
direitos de disposição, de alienação, de administração, mas ninguém tem 
nenhum direito pleno sobre a propriedade daquele bem, que está objeto do trust, 
enquanto ele estiver lá. Agora, não necessariamente o trust, ele tem que se 
dissolver no caso da morte do settlor. Não necessariamente, ele pode ser um 
prazo, durante dez anos o trust vai continuar existindo, vai ter a sua vigência. 
Após passado o período de dez anos, 10% do rendimento obtido naquele período 
vai ser distribuído para o beneficiário. Quer dizer, o beneficiário pode receber 
uma parte do principal, uma parte da remuneração passado um período de 
tempo não necessariamente vinculado à morte do settlor. Então, não vejo como aí 
está sendo exigido imposto sobre heranças, nesse momento. Acho que o 
Fernando está certo, nesse momento há uma espécie de uma doação ou de um 
rendimento que está sendo auferido no exterior. Mas o que há é a transferência 
que o settlor no momento da instituição do trust, ele perde a disponibilidade 
completa daquele patrimônio, perde. A meu ver, inclusive, ele deveria baixar na 
sua declaração do imposto de renda, ele não é mais titular daqueles bens.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria compreender o raciocínio 
dos meus colegas de Mesa aqui, porque talvez... Agora, eu vou admitir a hipótese 
que eu montei do imóvel na Suíça. Se eu compreendi a visão do Fernando, eu 
quero compreender se é isso mesmo, na hora que o Fernando instituir aquele 



trust, o Fernando deverá fazer um primeiro recolhimento de imposto sobre essas 
situações, a 4%, já que fez uma transmissão a título gratuito para o trust, como 
doação. Na opinião do Fernando, em um segundo momento, quando aquelas 
crianças, daqui a 200 anos, receberem aquele mesmo imóvel haverá uma 
segunda incidência do imposto sobre essas doações e, novamente, a título de 
doação. É uma doação seguida de outra doação. É essa a sua opinião, Fernando? 
Só para esclarecer.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, é essa a minha opinião.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, nós temos, realmente, uma 
divergência de opinião aqui desse caso, não houve unanimidade. Alguém mais 
quer falar sobre isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Outro tema? 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi.  

Sr. Horácio: [pronunciamento fora do microfone].. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se o Hiromi permitir. 

Sr. Horácio: Horácio. Só uma dúvida mesmo. Como faria... Eu, realmente, não 
tenho uma posição formada. Como faria se esses bens fossem transferidos para o 
trust, que é uma figura nebulosa no Brasil? Como a autoridade fazendária, ela 
reconheceria essa operação fora para que houvesse a incidência do ITCMD, 
mesmo não reconhecendo no Brasil? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver 
como faria, como a autoridade fazendária faria para reconhecer a superação. Não 
sei se fui claro.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato, pelo menos até onde eu conheço a 
jurisprudência paulista, eu não conheço a jurisprudência de outros estados, a 
figura do trust é um pouco nebulosa, você tem razão. Se discute muito em 
matéria de Direito de Família, principalmente, briga de marido e mulher. Então, 
como isso ocorre sob sigilo de justiça, você fica sabendo muito depois e de forma 
craquelada o que se entendeu. Mas até onde a gente pôde estudar isso, se 
considera que o patrimônio seria transferido para uma pessoa, para um terceiro, 
estranho à relação e esse patrimônio novamente seria transmitido para outra 
pessoa, no caso, escrito no deed, na vontade das partes. Também se discute se 
isso foi uma simulação, na verdade, o patrimônio nunca saiu da disponibilidade 
do constituinte. O que é um pouco minoritário, em termos de jurisprudência 
local. Estou falando de São Paulo e não estou falando de outros estados. Mas 
embora eu reconheça que é uma figura um pouco controvertida para o nosso 
Direito, no Direito Comparado é plenamente aceitável. Assim, acho que um pouco 
de dificuldade que nós temos de reconhecer um instituto que não é próprio do 
nosso Direito, mas isso não quer dizer que ele não exista. Aliás, é um dos 



institutos mais antigos do nosso Direito, que remonta às Cruzadas e que 
realmente há a transmissão de patrimônio. Esse patrimônio fica, como o Bianco 
bem mencionou, ele fica um pouco no limbo, porque enquanto ele está sem a 
destinação que lhe foi proposta no contrato, ele deve ser administrado. É como... 
Nessa comparação com a fundação fica mais próximo, não digo que é igual à 
fundação, mas se assemelha da fundação no sentido que a fundação tem essa 
universalidade de bens. A característica da universalidade de bens, que tem a 
destinação estabelecida na constituição da fundação, veja que se parece 
novamente com o trust, que os beneficiários, também, presentes no trust, são 
aqueles que têm ação em relação ao destino dos bens. Mas outros, também, têm 
ação em relação ao destino dos bens e, inclusive, entidades fiscalizadoras do 
próprio instituto, como no Brasil se estabelece, mas em outras jurisdições não 
tem o Ministério Público a cuidar do destino do patrimônio. Enfim, essa é uma 
coisa que a gente ainda tem que levar adiante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu queria falar sobre a decadência e prescrição. Por 
exemplo, agora o cálculo está mudando em relação ao prejuízo fiscal, revisão de 
prejuízo fiscal. Mas eu quero destacar primeiro daquela decadência de constituir 
crédito de PIS/Cofins extemporaneamente. Porque pelo... O Conselho de 
Contribuinte vinha decidindo pacificamente que a decadência, nesse caso de 
constituir fora do prazo de cinco anos, não é prescrição é decadência. Então, e 
essa decadência vale para os dois lados. Isso aplica para ICMS, PIS, IPI, 
PIS/Cofins. Se não constituir o crédito, digamos depois cinco anos, o 
contribuinte não vai poder dizer que essa nota fiscal não foi colocada para 
constituir o crédito, porque já está decaído, não é? Então, como o Fisco não pode 
rever a constituição do crédito de PIS/Cofins depois de cinco anos, essa 
decadência vale para os dois lados. Isso daí, no caso, eu acho que não precisa... 
O Professor Schoueri, na semana passada, disse que precisava de uma lei 
específica. Eu acho que não precisa de lei específica. O art. 150 e o 176 aplica-se 
para todo os casos de decadência. Aí no caso de constituição de crédito de 
PIS/Cofins, fora daqueles cinco anos, aí eu acho que é decadência. Então, se o 
Fisco não pode rever aquele... Não pode dizer: “Não, aquele crédito foi a maior e, 
então, foi constituído a maior. Então, eu vou dar uma parte”. Se o Fisco não pode 
fazer isso, o contribuinte também não pode, depois de cinco anos: “Ah, essa nota 
fiscal não foi incluído no crédito de PIS/Cofins”. Porque no caso de prejuízo 
fiscal, o Conselho de Contribuinte já estava pacificado. Depois de cinco anos, 
como o Fisco não pode rever aquele prejuízo fiscal,se estava certo ou não, o 
contribuinte também não pode retificar a declaração para aumentar o prejuízo 
fiscal. Agora, o Carf tem algumas decisões dizendo que: “Não para rever o 
prejuízo fiscal não tem decadência e sim...”. Acho que é um absurdo o que o Carf 
está... Porque no Conselho de Contribuintes já está pacificado e, agora, o Carf 
tem algumas decisões que eu recortei, mas eu acho um absurdo, depois de dez 
anos agora. Agora, desde 91 pode constituir, pode compensar o prejuízo fiscal. 
Então, depois de dez anos pode o Fisco rever aquele prejuízo fiscal? No caso de 
restituição e compensação está ocorrendo muito, dizendo que não tem prazo 



decadencial para rever. Eu acho um absurdo. Por isso que eu acho que mesmo 
no caso de ICMS, não sei se o Professor Paulo concorda, mesmo no caso de 
ICMS, se não constituiu aquele crédito, depois de cinco anos, eu acho que está 
decaído.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No caso do ICMS, como o Professor 
Paulo disse, existe lei específica. O Hiromi está trazendo o tema da semana 
passada, insistindo que existiria decadência ou prescrição para que eu lançasse 
um crédito de PIS e Confins. Na semana passada, houve a discussão, eu fui 
minoritário entendendo que não existe prazo para isso. Ele traz agora com outras 
hipóteses em que exige ou não uma coerência. Então, os casos são os mais 
variados e sempre a pergunta é: é caso de se falar em decadência? Então, vamos 
pegar uma hipótese, como o Hiromi diz, só pegar alguma, eu adquiri um imóvel 
há dez anos. Vamos admitir uma hipótese, embora eu tenha adquirido o imóvel 
por 100 mil reais, eu escriturei, na época, por um bilhão de reais e desde então 
venho depreciando. Deprecio todo ano, está na escrituração lá, estou dando um 
tempo. Hoje, o Fisco comparece e diz: “Olha, como eu tenho uma despesa 
dedutível deste ano, eu tenho total possibilidade de verificar se de fato esse 
imóvel há dez anos foi adquirido por um bilhão. Eu tenho aqui evidências que foi 
100 mil e, portanto, essa despesa de depreciação que você lança neste ano é 
indevida”. A hipótese do crédito extemporâneo é muito parecida, porque se nós 
perguntamos se existe prazo para lançar o crédito extemporâneo, a pergunta 
inversa também seria: haveria um prazo para eu rever um crédito? Então, admito 
agora no PIS e Cofins, que há oito anos eu lancei como insumo algo que hoje 
pacificamente não o seria. Pacificamente. Ninguém, hoje, ousaria dizer que... 
Deixa eu pegar uma coisa aqui, o serviço do advogado em uma cobrança de 
crédito de PIS e Cofins dá crédito de IPI e Cofins. Mas há 12 anos eu contratei o 
Dr. Fernando Zilveti, que me cobrou uma fortuna, como costuma fazer-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu comprei a casa na Suíça. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A base da casa da Suíça, diz ele. Há oito 
anos. Está bom oito anos, está bom já? Então, há oito anos. Eu lancei como 
crédito de PIS, todo o valor eu apliquei alíquota de três e pouco por cento, 3,65%, 
sobre os honorários do Dr. Fernando Zilveti e, com isso, eu fiquei com um crédito 
acumulado, que de lá para cá eu diria que eu tenho um bom escudo. Porque não 
pago mais PIS e não vou pagar PIS por muitos anos, Fernando, depois daqueles 
honorários. Todo o mês eu vou lá e, principalmente, eu vou trazendo aquele meu 
crédito acumulado brutal e vou abatendo todo o período. Só pegando hipóteses 
das mais variadas para saber: afinal de contas existe algum prazo, ou eu devo 
olhar o fato daquele período? A depreciação, o crédito... Porque o crédito está 
sendo lançado extemporâneo, mas pode ter saído a maior. E em um outro caso: 
cabe a revisão ou não cabe? Essa parece ser a pergunta que o Hiromi se 
incomoda dizendo que haveria um posicionamento pacificado do Carf, do 
Conselho de Contribuintes, no sentido de que se o fato que deu origem ao fato 



examinado é anterior a cinco anos, já não há mais como rever. Note, o fato que 
deu origem ao fato, porque o fato examinado é a depreciação e o fato que deu 
origem ao fato é a aquisição do imóvel. O fato é o aproveitamento do crédito, o 
fato que deu origem ao fato é o próprio creditamento. Existe um prazo para 
revisão, de um lado ou de outro? Permita-me só continuar a terceira hipótese. 
Agora, o imóvel que eu adquiri por um bilhão na época, por engano, eu lancei por 
100 mil, mas eu tenho prova que ele foi um bilhão. Eu posso agora lançar a 
depreciação daquele imóvel, porque afinal de contas eu tenho documentos de que 
foi comprado por um bilhão, ou azar o meu se na época eu lancei na 
contabilidade por 100 mil e isso já é fato. São todas... Eu penso que todas as 
questões estão no mesmo centro, se eu estiver errado com relação, se há 
diferenças, por favor, me expliquem. O Bianco pede a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu, pessoalmente, entendo que o Schoueri está 
errado. Eu acho que se o fato que deu origem às consequências futuras ocorreu 
há mais de cinco anos não se mexe mais nele. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, eu acho que a resposta é: não se mexe 
mãos, não é objeto de revisão. O Hiromi está certo, no sentido de que a 
jurisprudência do antigo Conselho guardava uma coerência com esse 
pensamento. Eu me lembro de várias decisões com relação à compensação de 
prejuízo, quer dizer, o prejuízo formado há mais de cinco anos não pode ser 
objeto de revisão. Eu me lembro de um caso de uma pessoa física, que 
comprou... Tinha uma participação de uma empresa, tinha um investimento e 
lançou na sua declaração o valor errado a maior. Depois, há mais de cinco anos e 
depois na hora da alienação, no cálculo da apuração do ganho de capital foi 
apurado um valor muito menor em função daquele erro ocorrido há mais de 
cinco anos. Essa decisão reconheceu que o Fisco tinha cinco anos para apurar o 
erro, se o Fisco não apurou o erro naqueles cinco anos, ele perdeu o direito de 
contestar aquele valor. E o ganho de capital foi calculado com base no custo 
errado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrarmos e amarrando com a 
discussão no começo de hoje. Nós falávamos de uma hipótese contrária, que você 
trouxe, da pessoa que esqueceu de fazer um lançamento de um bem no exterior e 
depois lembra. É muito comum, a pessoa tem conta no exterior e não lançou, 
pronto. Não lançou, mas ela tem a conta. Para ser consistente com o que você 
diz, você vai dizer: “Olha, se naquela época você não lançou aquela conta, traga-
me o documento que você quiser e, então, já decaiu o seu direito de dizer que 
você tinha aquela conta. Portanto, agora eu vou tributar o ganho de capital”. É só 
uma questão de consistência onde você diz: “Não interessam mais os fatos, 
interessa aquilo que você declarou e é essa a base”.  

Sr. João Francisco Bianco: Consistentemente, eu vou dizer para a pessoa: 
“Olha, hoje você tem a conta? Hoje, você tem que incluir na sua declaração. 
Então, retifique as suas últimas cinco declarações para incluir, porque você 



manteve. Se você não mantém mais a conta no exterior não há nada a incluir na 
sua declaração. Agora, retifique as suas cinco últimas declarações, tribute o 
rendimento, mas não o principal”. O principal já decaiu o direito de constituição 
do crédito tributário em relação àquele principal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu quero insistir. Não há 
consistência no seu raciocínio. Por quê? Por uma questão de consistência, se 
você não lançou há cinco anos, você do ponto de vista tributário pelo seu 
raciocínio, você não tem aquela conta, se lançar agora é um acréscimo 
patrimonial. Insisto, não é a minha opinião, na minha opinião interessa o fato, 
mas eu sou consistente nos dois lados da moeda.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não vejo nenhuma inconsistência no meu 
raciocínio. “Você tem a conta hoje? Hoje, você tem, 31 de dezembro de 2010, você 
tem a conta? Tem que incluir na sua declaração”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E do ano passado? 

Sr. João Francisco Bianco: “No dia 31 de dezembro de 2009 estava na sua 
declaração? Você tinha a conta?”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “Tinha, mas não estava”. Por hipótese.  

Sr. João Francisco Bianco: Tem que retificar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Em 2008? 

Sr. João Francisco Bianco: Tem que retificar, mas só que isso não pode ser 
cobrado imposto, mas tem que retificar e tem que incluir, se você quiser 
regularizar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, desculpe-me-- 

Sr. João Francisco Bianco: Deixa eu continuar-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera aí. João, eu quero insistir. 
Desculpa, eu quero insistir no raciocínio. “Você tinha, em 2010, aquele valor na 
sua conta?”. “Não, na verdade, eu tinha muito menos, eu errei e lancei um valor 
maior”. Porque é só o outro lado. “Você tinha aquele valor?”. “Não, eu não tinha”. 
Então, qual é a base?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não vou retificar declaração de mais de cinco 
anos. Aquela, eu não posso retificar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Entendeu retificar para menor? 
Engraçado que-- 

Sr. João Francisco Bianco: Se eu faço a prova de que eu tenho hoje e aquele 
valor do principal eu já tinha, há mais de cinco anos eu não posso ser tributado, 
mas eu tenho que declarar o que eu tenho hoje.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, não é possível. Eu peço perdão 
pelo debate, mas é que realmente eu quero entender esse ponto. O que eu estou 
dizendo para ele, só para que fique claro, é que por consistência ele disse há 
pouco que se ele tinha um bem, que ele comprou por 100 mil e lançou por um 
milhão, não há como retificar, porque aquele um milhão se tornou verdade 
jurídica. Eu pergunto para ele: “Mas você só tem 100 mil”. E ele me responde: 
“Mas se eu lancei que o custo era um milhão, vale um milhão”. Eu estou pedindo 
somente consistência nesse raciocínio.  

Sr. João Francisco Bianco: Você está misturando o fato aquisição de um bem e 
o custo de aquisição de um bem, com o saldo de uma conta-corrente, o saldo de 
investimento no exterior. Acho que são coisas diferentes. Mas eu não quero 
aprofundar a discussão, acho que nós temos uma divergência aqui inconciliável. 
Mas eu queria só lembrar o seguinte, nesses minutos finais, que o antigo 
Primeiro Conselho e o Carf tinham uma jurisprudência consistente com relação a 
esse assunto. A única quebra na consistência da jurisprudência do Carf, que eu 
me lembro, foi na questão do Plano Collor. Foi na questão da diferença no cálculo 
da correção monetária da diferença entre o IPC e o BTNF, porque muitas 
empresas na hora de fazer o cálculo da correção adicional não computaram ou 
não calcularam da forma que era exigida pela legislação na época. Fizeram um 
cálculo de acordo com... Aplicando os índices corretos e não os índices oficiais, 
ou seja, havia uma diferença no cálculo da correção adicional do IPC 90. O Fisco, 
em 1998, 99 e 2000, começou a lançar aquela parcela de tributação mínima 
obrigatória, que tinha repercussão nos anos subsequentes, mas que o cálculo da 
parcela obrigatória de tributação mínima tinha que retroagir para ser refeito o 
cálculo de um fato que ocorreu em 1990. Então, o fato ocorreu em 1990, mas a 
repercussão durou por vários anos, por mais de cinco anos. O Fisco começou a 
autuar, com base nesse raciocínio desenvolvido pelo Schoueri. O Carf, a meu ver, 
incoerentemente manteve essas autuações, entendo que era possível o Fisco ir há 
mais de dez anos atrás refazer o cálculo do saldo da correção monetária do 
balanço e exigir o imposto na repercussão da tributação mínima obrigatória.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, só um esclarecimento para 
o Hiromi. No ICMS, o prazo está previsto na Lei Complementar 87, cinco anos, se 
não for apropriado fica extinto o crédito do contribuinte.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Meus amigos, são dez horas e devo 
encerrar, não sem antes renovar o convite para a semana que vem para o nosso 
debate na Mesa de Debates. Obrigado.  

 

 

 

 



FIM 

Eu, Nara Abdalla, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
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