
 1 

MESA DE DEBATES DO IBDT DE 07/04/2016 

 

 

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 

 

  

Integrantes da Mesa: 

 

Ricardo Mariz de Oliveira 

João Francisco Bianco 

Fernando Aurélio Zilveti 

Salvador Cândido Brandão 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Muito bom dia a todos. 
Hoje, nós temos a ausência do Prof. Paulo Bonilha, que acabou de nos 
avisar que está atingido por algum problema de saúde, uma virose, 
portanto não poderá estar aqui presente. 

O pequeno expediente: queria lembrar que na semana que vem, nós 
vamos ter, às 9h, uma interrupção da Mesa para a realização 
Assembleia Geral Ordinária relativa ao ano de 2015.  

Mais alguma coisa? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como sempre a minha preocupação 
com aquela questão da coisa julgada. Eu já falei na semana passada, 
que está agora sobre reflexão geral do Supremo Tribunal Federal, mas 
de uma maneira enviesada, né? Porque eu quero que, se for decidido, 
que seja decidido pela isonomia e não pela Súmula 239, que não tem 
nada a ver com essa questão. Mas o que eu vi ontem é que foi julgado 
pelo CARF, na Câmara Superior, a mesma situação.  
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Eu fiquei imaginando qual foi a motivação: primeiro que foi por voto de 
qualidade. A posição do CARF deve ter sido assim: bom, se há um 
recurso repetitivo no STJ, mas o Supremo vai avaliar, então eu vou 
mudar a favor da Fazenda, porque se a gente mantiver a jurisprudência 
que a gente tem aqui, acaba tudo e a Fazenda fica sem ação. Então 
vamos julgar contra o contribuinte e ele vai para o judiciário esperando 
a situação que vai acontecer no Supremo. Mas não seria muito melhor 
porque nós já até vimos na semana passada, o custo enorme que se tem 
para judicializar uma questão de alto valor como essa – e esperar, já 
que está realmente sobre repercussão geral no Supremo. Ao sobrestar 
essa decisão em trâmite, vamos julgar 3,4 bilhões de Reais em valores 
nominais para que as empresas tenham que ir à justiça para esperar 
essa eventual repercussão geral. Mas está tudo, né?!  

Eu só quis comentar porque, exatamente, eu estou acompanhando essa 
questão da coisa julgada. Tem um sobrestamento que está lá há muito 
tempo e o Supremo também não julga – aliás tem muita coisa sobre 
repercussão geral. Mas julgar contra a Fazenda seria, realmente 
definitivo; mas julgar também contra o contribuinte, é uma coisa difícil 
porque realmente haverá um custo enorme de judicialização dessa 
questão, salvo se o Supremo já decidir que realmente pode modificar, aí 
realmente não vai caber ação judicial nenhuma. 

Orador Não Identificado: Fala do leasing?! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu estou falando da Contribuição 
Social sobre o Lucro, que foi julgado pelo CARF e foi julgado contra os 
contribuintes por voto de qualidade, né?!  

Então, a motivação que eu imagino tenha sido essa: o contribuinte vai 
para o judiciário e pode ganhar; se a gente der contra a Fazenda, a 
Fazenda não tem mais o que fazer, vai ficar com esse... é isso que 
queria comentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu queria comentar um 
acórdão da 1ª Seção do STJ, Embargos de Divergência no REsp n.  
113.1090-RJ – essa decisão é de outubro do ano passado.  

Chamou muito a minha atenção – eu não sei se esse assunto já foi 
objeto de preocupação de vocês – mas me preocupou o que o Tribunal 
decidiu. É que se a propositura de uma ação acompanhada do depósito 
integral do valor do principal e do juros, mas sem a multa – porque foi 
antes de qualquer procedimento fiscal – equivaleria a denúncia 
espontânea do art. 78, do CTN, portanto dispensando a multa.  

Eu sei que é uma prática muito comum raciocinar da seguinte forma: 
eu vou entrar com a ação hoje – se eu pagar, eu vou pagar sem multa. 
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Porém, o Tribunal entendeu que não, que não é o caso da denúncia 
espontânea – o voto é do Ministro Campbell e eu preciso reconhecer que 
está muito bem feito: a ponderação, o raciocínio desenvolvido é muito 
coerente. Para mim é uma novidade, mas vejo méritos nessa decisão e é 
importante dizer que ela foi tomada por uma maioria que maciçamente 
acompanhou o ministro Campbell quanto a esse entendimento, com 
apenas um voto contra.  

Em síntese o que ficou entendido é que exige – eu vou até ler umas 
anotações minhas aqui: o art. 138 tem que ser analisado, entendido e 
aplicado por um enfoque axiológico que envolve o comportamento moral e 
ético do infrator, que reconhece espontaneamente o débito e o recolhe – 
essa é a primeira parte.  

A segunda parte, que determinou efetivamente a decisão: ao tomar essa 
atitude espontânea, o contribuinte poupa administração dos custos da 
cobrança. E aí desenvolve um longo raciocínio sobre a relação de troca e 
a relação de custo benefício, chegando a falar de custo de oportunidade 
inclusive que a Fazenda tem ao não precisar cobrar o tributo, pois o 
contribuinte espontaneamente pagou; e faz um paralelo desse 
entendimento com o entendimento que já está estratificado no próprio 
STJ de que os tributos declarados e não pagos não estão sujeitos ao art. 
138 em hipótese nenhuma, porque eles dependem exatamente do 
dispêndio de custos e de esforços e riscos da Fazenda para a cobrança.  

Então entende o STJ que pelo fato de que o contribuinte ter se 
antecipado à ação fiscal, mas não abrir mão da defesa, ele 
simplesmente faz o depósito, esse depósito suspende exigibilidade, 
segundo diz o Tribunal.  

Aí eu já ponho em dúvida, porque a [ininteligível] pressupõe o depósito 
integral e se foi sem a multa, não teria sido integral, mas de qualquer 
forma ele entendeu que tem os efeitos do art. 151, suspenção da 
exigibilidade, mas que não mantemos os efeitos do art. 138.  

Independentemente do julgamento, eu queria sugerir aos interessados 
que lessem o acórdão, o acórdão é bastante interessante e redigido com 
bastante propriedade, tem começo, meio e fim, é muito consistente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se eu entendi, Professor, o Acórdão diz 
que se o senhor está discutindo uma ação e você antes do vencimento 
do débito deposita o valor devido, quando ao fim do processo, isso não é 
considerado pagamento, ele tem que pagar com a multa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, o que ele defendeu é 
que os benefícios do art. 138 – qual é o benefício do 138? É a dispensa 
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da multa – somente cabe se o contribuinte espontaneamente paga e não 
discute a questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá, tudo bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Se você deposita para 
discutir... pode fazer... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Débito vencido, né?! Débito vencido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você tem um débito vencido e quer 
discutir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Segundo ele, aqui o 
acórdão não faz essa distinção. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não faz essa distinção, ele 
somente diz que o os efeitos do art. 138 não se estendem ao fato do 
limite... vamos imaginar: o contribuinte antes de vencer o prazo, ele vai 
e deposita. 

Orador Não Identificado: E multa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não tem multa nenhuma. 
Mas o entendimento que você vai tirar daqui é que não há um benefício 
do art. 138, então teria que depositar a multa, a multa de mora não tem 
danos, não tem danos, tanto quanto se for no dia seguinte, se for no dia 
seguinte do vencimento, a multa de mora teria de ser deposita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah tá, então é uma revolução isso. 
Porque isso aí... o que tem sempre sido consignado é que antes do 
vencimento do tributo, não é devido multa [ininteligível]. Aliás, até se 
você tem uma liminar, você tem 30 dias para recolher sem multa no 
final do processo. Esse acórdão deve, não precisaria, mas segundo você, 
não, você para ele depositar sim, porque está discutindo a multa, 
porque ele quer fazer um depoimento espontâneo do [ininteligível] 138, 
é anterior, né?! Quer dizer, é posterior ao vencimento. 

Orador Não Identificado: Pois é, mas aí tem multa. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, aí tem multa sim, mas o que quer 
é afastar essa multa dizendo que depositando o valor equivale à 
denúncia espontânea. 

Orador Não Identificado: Se for antes do vencimento não tem 
necessidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Brandão, por favor, então, 
para a próxima sessão, vamos deixar esse assunto: você poderia pegar 
esse processo e analisar o entendimento que, nas duas Turmas – 
primeira e segunda – foi proferido, e verificar se existe algum detalhe 
relativo à essa diferença entre o depósito anterior e posterior? 

A minha percepção é que a lógica diz que se trataria de um depósito 
efetuado após o vencimento do prazo, mas foi espontâneo, está certo? 
No dia em que eu pagasse eu teria o benefício do art. 138, se eu faço 
um depósito antes do vencimento tem uma situação diferente, é claro. 
Vamos investigar apenas isso e na semana que vem nós voltamos a essa 
questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Outra questão que eu 
queria chamar atenção de vocês é recomendar a leitura do artigo do 
Prof. José Eduardo Faria – e eu até pretendo, mais para a frente, com o 
retorno do Prof. Schoueri, colocar em discussão aqui o assunto tratado 
pelo texto, as cláusulas pétreas.  

José Eduardo Faria é Professor da USP, da nossa Faculdade e também 
da FGV. Ele é Professor Titular do Departamento de Filosofia e Teoria 
Geral do Direito da USP. Esse artigo está no Estadão no dia 30 de 
março, o nome do artigo é “O pós-Dilma e seus gargalos jurídicos”. 

Esquece Dilma, esquece o contexto todo que ele está analisando aqui. O 
importante, o que eu acho que nós aqui precisamos pensar e talvez até 
convidar o Professor José Eduardo para vir debater conosco, é sobre as 
cláusulas pétreas. Será que as cláusulas pétreas – e ele enfrenta esse 
assunto em seu artigo – será que as cláusulas pétreas são pétreas 
realmente? Quer dizer, será que elas são inibidoras de reformas 
constitucionais?  

Eu acho muito interessante o que está escrito aqui. É um artigo de 
jornal, mas muito interessante, e tem a profundidade compatível por ser 
um artigo de jornal, mas ele coloca muito claramente as suas ideias. 
Começa com o momento histórico da promulgação de Constituição de 
1988, em que havia aquela sensação de tirania, de falta de democracia 
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e todos nós sabemos que ela tem uma função garantista em todos os 
setores, protetora em todos os setores e para se garantir ela criou o art. 
60, vedando a simples propositura de reformas constitucionais relativas 
às chamadas cláusulas pétreas.  

Então ele diz: “olha, naquele contexto histórico, ela se explica, mas ela 
deve ser interpretada a luz desse contexto histórico”, aí se projeta para 
outros tempos atuais e ele verifica que a geração atual tem exigências 
que a geração de 1988 não tinha e vice versa. Então na colocação dele – 
ele fala até em um conflito intergeracional – ele aborda a seguinte 
questão: a Constituição de 1988 teria o poder de impedir que a vontade 
popular, a realidade social não possa realizar alterações no texto da 
Constituição?  

Isso aqui nos atinge no Direito Tributário. Nós gostamos das cláusulas 
pétreas porque elas nos protegem contra uma série de coisas e de 
tentativas. Mas por outro lado, criar o enfoque que ele está 
precisamente colocando aqui, nas dificuldades de saneamento das 
finanças públicas devido à quantidade absurda de direitos adquiridos 
de vinculações de receita que estão na Constituição e leis que se refiram 
ao princípio da Constituição.  

Olha, eu fiquei muito impressionado ao ler esse artigo e eu achei que 
valia a pena nós nos debruçarmos sobre ele. Primeiro recomendo a 
leitura para vocês, é fácil achar no Estadão e acho que vai valer a pena 
para o Prof. Schoueri e talvez o Prof. José Eduardo, talvez não, acho que 
vamos convidar o Prof. José Eduardo para debatermos isso aqui numa 
abordagem mais ampla do que estritamente o Direito Tributário. 

Alguém quer falar alguma coisa? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acompanhei esse artigo do Faria. Ele, 
como professor do primeiro ano de Teoria Geral do Estado, traz uma 
reflexão muito interessante do ponto de vista não meramente 
constitucional, sobre o trabalho constituinte em 86, e 87. Já havia uma 
preocupação com relação às cláusulas pétreas – é uma relação 
importada para o nosso ordenamento e uma criação pouco testada 
naquela época até mesmo em Portugal.  

E acabou com se revelar em Portugal com um problema, com cláusulas 
problemáticas, gerando a teoria da dupla revisão. Para não alterar a 
cláusula pétrea, você teria que fazer uma emenda permitindo alterar a 
cláusula pétrea e aí, posteriormente, alterar a cláusula pétrea.  

Então, entre os constitucionalistas, muito respeitosamente, diziam que 
para consertar uma trava feita por um português tinha que chamar um 
outro português. 
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[risos]. 

Sr. João Francisco Bianco: Brincadeira. Mas a preocupação, a 
repercussão que isso traria já se tinha em mente; e os constituintes do 
Centrão denunciaram o que ia acontecer.  

Os constitucionalistas do Centrão, para quem não é dessa geração, 
foram aqueles que no final da Assembleia Constituinte acabaram por 
ser chamados de progressistas, já se apercebendo, que todas as 
garantias que vinham sendo colocadas pelos Deputados Constituintes 
tornavam a Constituição um texto quase que inaplicável e que era 
preciso então colocar a bola no chão e acertar as arestas constitucionais 
e colocar o texto de uma forma que a gente tenha começo, meio e fim. 

Então, naquela época, já se denunciou que essa teoria da cláusula 
pétrea faria o que exatamente está acontecendo: você colocaria 
garantias, garantias e garantias. Essas garantias, todavia, iriam tornar 
o estado inadministrável e toda vez que você se insurgisse contra uma 
garantia, você teria a trava da cláusula pétrea.  

Por outro lado, para quem viveu o período anterior, foi interessante que 
você de alguma forma – falando do campo tributário –evitasse alterações 
de curso no meio do caminho, e fizesse com que o Sistema Tributário 
também ficasse inadministrável, que é uma das críticas que existia na 
época, principalmente na forma de legislar por meio de Decreto-Lei – 
tornava o contribuinte um ser alvo de qualquer desmando da 
administração tributária, havia uma grande insegurança jurídica 
naquele momento. O que não se resolveu com a Constituição de 1988, 
somente trouxe uma necessidade de constitucionalizar tudo aquilo que 
viesse a ser problemático. E se criou uma teoria da constitucionalização 
de direito tributário.  

Mas enfim, é uma matéria que eu acho muito interessante também 
fazendo juízo de valor sobre isso e, ainda mais, analisada por um jurista 
desse quilate que é o Professor Faria que tem toda autoridade para 
tratar desse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Só rapidinho uma menção 
que ele faz à situação em Portugal, como é que Portugal resolveu o 
problema, por interpretação jurisprudencial e doutrinária, mas ele cita 
uma expressão aqui, uma frase do Professor Vital Moreira, lá de 
Portugal e que ele diz assim: “a modéstia constituinte dificilmente fica 
impune e o poder constituinte evolutivo acaba por ser a sanção do 
poder constituinte...” Ou melhor “...da imodéstia e da arrogância do 
poder constituinte”.  
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Então ele está dizendo: olha, o constituinte que se julga superior ao 
constituinte posterior e limita a ação do constituinte posterior, ele é 
imodesto e essa imodéstia e a sanção para ela é o constituinte evolutivo. 
Está defendendo, portanto, a possibilidade de uma evolução nos 
conceitos 

É muito interessante essa questão, não dá para nós, só com a notícia, 
ficarmos com alguma conclusão, é claro. Eu acho que nós só devemos 
debater esse assunto com a presença do nosso Professor Schoueri e, se 
Deus quiser, com o Professor Faria também.  

Então vamos à pauta. A pauta hoje é fornecida pelo Professor Fernando 
Zilveti. Você quer falar alguma coisa sobre aquela questão do protesto 
das CBA’s? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah não, isso já foi falado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom, vamos à pauta então. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom a discussão que propus aqui era em 
função da Instrução Normativa RFB n. 1.627 da, de 11 de março de 
2016, especificamente tratando da figura do truste, proposta seria 
trazer um caso prático para que a gente pudesse expor a ideia de como 
ajustar o trust e os institutos relacionados ao trust, como o regime de 
regularização cambial e tributária. Não sei se vocês falaram do trust na 
semana passada. Chegaram a falar um pouco do trust? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Falamos, alguém fez a 
referência do trust revogável ou irrevogável, mas nós não aprofundamos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A proposta do caso prático é justamente 
colocar isso de forma um pouco mais didática para que todos aqui 
tenham a oportunidade de comentar o assunto.  

Então o caso poderia ser feito assim: uma pessoa – para colocar um 
pouco de pimenta nos internacionalistas aí sobre o assunto, na análise 
política – um professor que vai estudar em Nova York e lá, como 
professor convidado, se estabelece por um determinado tempo e deixa 
de ser residente fiscal no Brasil. Nessa viagem ele resolve se programar 
em relação a seus herdeiros também, ele pretende eventualmente já 
estabelecer alguns direitos relacionados aos seus herdeiros e então 
decide fazer um trust, constituir um trust numa jurisdição que tenha 
essa figura do trust para então dispor sobre os seus bens a seus 
herdeiros e a sua esposa e até a ele mesmo. É importante colocar isso e 
eu vou dizer porquê. Ele está deixando de ser residente fiscal no Brasil, 
vai passar uma temporada fora e ele dispõe sobre os seus bens nessa 
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figura do trust. Então o trust tem duas formas aí conhecidas que é o 
trust revogável e o trust irrevogável.  

O trust irrevogável é o trust tradicional, é o trust tipicamente inglês do 
século XIII, que era a ideia de você sair para a guerra e deixar alguém 
investido dos poderes patrimoniais que consequentemente dispôs sobre 
como lidar com esses bens estabelecendo o que se chama de 
[ininteligível]. Nessa disposição de vontade, então, você diz o que o 
trustee, ou seja, o agente fiduciário, o seu..., a sua pessoa de confiança 
deve fazer com os seus bens, em determinadas ocasiões, não só na 
ocasião de morte – pode até não ser somente uma determinação para o 
caso de morte, se extingue um pouco do testamento, eu posso dizer que 
enquanto eu não estiver no meu local presente, na minha cidade, ou na 
minha casa, é que o trustee então trate das minhas posses protegendo 
os meus beneficiários, que normalmente são os meus filhos, minha 
esposa, pode ser terceiras pessoas não relacionadas à família, qualquer 
pessoa, que também não está necessariamente relacionado ao 
desaparecimento. E coloca aí uma séria de obrigações, esse patrimônio 
é vertido, ou seja, é concedido ao trustee.  

O trustee passa ser o dono desse patrimônio sem nenhum vínculo, por 
isso que chama-se irrevogável. Ele não é mais um patrimônio daquele 
que instituiu o truste, isso que é interessante e esse constituinte do 
trust que é o settlor, que é o proprietário do patrimônio deixa de ser 
proprietário desse patrimônio. Que pode até, e aí faz o sentido, ele pode 
até se colocar como beneficiário: ele passa a ser beneficiário de um 
patrimônio que é do trustee e que o trustee tem que cumprir tudo aquilo 
que está determinado no trust deed ou letter of wishes (no documento 
que estabelece a constituição do trust e a relação entre as figuras do 
settlor, trustee e beneficiários), e ele responde por isso.  

Esse instituto foi criado e evoluiu no direito inglês de uma forma 
bastante interessante e representou durante a história um porto seguro 
para os beneficiários. Não havia, assim, necessariamente um fundo 
fiscal sobre isso. Por que não havia necessariamente? Porque a ideia 
surgiu de uma questão de guerras, da ausência dos proprietários em 
função das guerras constantes na Inglaterra. Mas se formos olhar um 
pouco mais a história do Direito Tributário diz que sim, que teve uma 
aplicação para o Direito Tributário no sentido de escapar da tributação 
sobre patrimônio de forma tão agressiva como existia na era feudal 
inglesa. E esses trustees eram normalmente pessoas que tinham uma 
certa influência sobre os impostos, então de certa forma você colocava o 
teu patrimônio na mão de alguém que tinha uma certa influência e que 
não deixava com que a coleta de impostos fosse tão agressiva e 
confiscatória como era na Inglaterra feudal.  

Então não podemos perder de vista que o trust teve sim uma figura 
fiscal, mas não foi originado na figura fiscal e passou então, mais tarde, 
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a ter uma dupla aplicação, tanto do Direito Civil quanto do Direito 
Tributário, principalmente quando se estabeleceu o imposto sobre 
patrimônio.  

Falando mais do final do século XVIII, do século XIII para o século 
XVIII, havia um preocupação muito grande do imposto sobre herança 
que passou a ser cobrado de forma mais forte no final do século XIX e aí 
por mais um século adiante, século XVIII, século XIX com muito vigor. 
Esse é o trust irrevogável.  

E aí vem o trust revogável. O trust revogável é uma criação mais recente 
e até contestada sobre a figura do trust, porque ele não tem a 
característica típica do trust que é a tradição da coisa. Ele permite com 
que o settlor possa a qualquer momento retomar o patrimônio. Então, 
se ele pode a qualquer momento retomar o patrimônio, ele não perde o 
vínculo patrimonial, ele não deixa de ser proprietário, ele simplesmente 
dá ao trustee o uso e gozo da coisa. Pelo menos essa é a ideia geral do 
que eu ia trazer para vocês sobre o trust. No resto o trust, o trust 
revogável e o trust irrevogável são muito parecidos, mas esse 
detalhezinho crucial, que eu entendo, do trust revogável que é o settlor 
não perder o vínculo com o seu patrimônio, faz toda a diferença em 
tudo que pode se falar em termos de beneficiário. Em termos de 
constituinte, em termos de beneficiário último, último beneficiário, 
quem é o último da cadeia a ser beneficiário. E aí a gente pode 
comentar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Posso acrescentar uma 
coisa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por favor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Antes de entrar na análise 
da Lei... 13.254, né?! Antes de entrar na análise da Lei, da Instrução 
Normativa, só para complementar, Fernando... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Gostaria desmitificar a 
figura do trust, porque todo mundo tem medo, uma coisa horrorosa, 
digna de Lava Jato, mas na verdade não é assim: eu posso fazer um 
offshore no exterior e ser digna de Lava Jato e offshore no exterior e 
declaro ao Banco Central. O truste é a mesma coisa.  

O que nós temos que lembrar é a Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, prevendo o art. 9o que os contratos são regidos pela 
lei do país em que eles se constituírem, que eles se concluírem, e aí tem 
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um parágrafo sobre os contratos a longa distância, mas não vem ao 
caso. Então se eu estou, um exemplo, nos Estados Unidos, ou em uma 
outra jurisdição, onde o trust existe e é reconhecido pela lei desse país e 
faço um contrato com o trust, esse contrato é regido pela lei do local. É 
claro que se essa lei do local permitir a eleição de uma outra lei, como é 
comum, você elege uma outra lei e se essa lei desse outro país também 
previr o trust, essa lei que vai regular.  

Então o direito brasileiro reconhece sim por tabela o trust: se amanhã 
tiver que discutir alguma questão do trust, vai ser regido perante o 
Tribunal brasileiro pela lei da jurisdição onde ele se realizou, isso é a 
primeira coisa. A segunda coisa é que a mesma Lei de Introdução diz 
que a sucessão é regida pela lei do país em que está domiciliado regra 
geral. Mas é regido pela lei do país em que é domiciliado o settlor. Então 
quem pode imaginar um brasileiro, residente no Brasil, que more no 
Brasil e que tem trust no exterior, a passagem da propriedade desse, de 
cujos vai ser regido pela lei brasileira, embora o trust não exija, o trust 
não fica sujeito à inventário, porque ele tem as instruções para 
transferir a propriedade pelo beneficiário.  

Alguém pode pensar dessa forma: “Ah não, a lei brasileira retoma a 
competência”, errado. Como o Zilveti está muito claramente colocando, 
a essência do trust é transferência da propriedade, tudo que eu estou 
falando vale também para a 13.254. A essência do trust, é a 
transferência da propriedade por causa do truste. Então, quando o 
instituidor falece, ainda que seja o cidadão brasileiro residente no 
Brasil, não é a lei brasileira que trata do caso. 

Orador Não Identificado: Mão muda nada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: E por fim eu queria 
também dizer o seguinte, não vamos confundir o trustee com laranja, 
como testa de ferro, não é nada disso.  

O laranja e o testa de ferro, ele é uma interposta pessoa que 
fraudulentamente aparece como proprietário de uma coisa que não 
pertence a ele, é da essência... isso nós vemos até no Inciso I do § 1o do 
art. 167 do Código Civil. Essa interposição de pessoa que aparenta 
transferir a propriedade para alguém que não é efetivamente 
proprietária, é simulação, é uma das hipóteses de simulação – não tem 
nada a ver com o trustee, o trustee não é simulação. De acordo com a 
lei, na nossa cabeça é um pouco complicado, mas de acordo com a lei, 
que nós não temos instituto aqui, mas de acordo com a lei da jurisdição 
que regula o trust, há a efetiva transferência da propriedade para o 
trustee, então não é uma figura similar ao do laranja.  
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E por fim, também antes que eu me esqueça, hoje a figura do trust é tão 
comum como instrumento de organização sucessória e proteção 
patrimonial evidentemente resguardado o direito de terceiros que 
normalmente da constituição do trust possa ser prejudicado mas não 
havendo isso, ele é uma instituição com todos os efeitos que nós 
estamos comentando aqui; tão válida que existe uma convenção 
internacional regulando as característica do trust. E um dos elementos 
essenciais é essa transferência efetiva da propriedade. Criando uma 
propriedade que nós aqui poderíamos chamar fiduciária como você 
colocou porque também está dentro – claro, depois cada legislação 
regula – dentro dessa convenção está especificado que essa propriedade 
não garante dívidas pessoais do trustee, então é uma propriedade 
específica, sui generis.  

Agora, esses conceitos todos que o Fernando colocou aí, e que eu estou 
complementando, talvez pontuando agora já voltado para a 254, são 
aplicáveis diretamente a essa questão da declaração de propriedade no 
exterior não declaradas anteriormente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, muito bom, excelente a essa 
pontuação, Ricardo, porque a gente estabelece um corte sobre o 
instituto e aquilo que se fala do instituto. E efetivamente o trust 
tradicional, aquele feito na Inglaterra que é o trust irrevogável, aquele 
que dá ao trustee a propriedade da coisa e então nada mais se discute 
com o settlor em termos da coisa. Se o settlor quiser rever as cláusulas 
já foi, ele não tem mais ação sobre aquilo que foi contratado como o 
trustee, ele só tem ação contra o trustee se o trustee não cumprir 
corretamente, não atender aquilo que está no trust deed, então aí é por 
isso que é uma propriedade sui generis do trustee. Porque ele é dono da 
coisa sobre aquelas condições do trust deed, ele pode fazer, deixar de 
fazer, de expor sobre a coisa, somente de acordo com o trust deed. E aí 
tem um regime fiscal para isso, e ele presta contas sobre aquilo que é 
dele, no âmbito do trust. É dele no âmbito do trust.  

E já o trust revogável não tem nada disso, não tem essa condição 
porque ele, o trustee sim tem as obrigações do trust deed, ele sim tem 
uma função de agente fiduciário, mas de um bem que não deixou de ser 
do settlor em nenhum momento, então ele é tipicamente um agente 
fiduciário de coisa alheia que é o trustee revogável e o outro é o agente 
de coisa dele: curioso, é meu, só que eu sou agente fiduciário, por quê? 
Porque não é meu que eu posso fazer qualquer coisa, eu estou conferido 
com a fidúcia, como se fosse uma entidade que me fala: “olha, faça 
assim, faça assado” e conduzo dessa forma, o outro eu cito as ordens do 
settlor que pode modificar a qualquer momento as condições do trust.  

Então, feito esse resumo sobre o trust, voltaria ao exemplo do professor, 
quando que o professor tem saído do Brasil não seja mais residente 
fiscal em 2014, quando ele constitui o trust – vou falar só do irrevogável 
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– ele passa a propriedade dele ao trustee. Ele sai do Brasil, vai estudar 
nos Estados Unidos, e os beneficiários não informaram às autoridades 
fiscais daquilo que foi exposto em relação a eles. Até por não saberem, o 
que acontece frequentemente – papai faz um trust e coloca como 
beneficiário, a gente pode até falar: “filho eu fiz um instituto para 
proteger vocês, eu estou viajando, sei lá o que pode acontecer no 
exterior, e deixo, pelo menos deixo a casa organizada”, mas ele não sabe 
o que está escrito no trust, no trust deed, não sabe qual é o pedaço do 
patrimônio que cabe para ele, ele é o beneficiário, ele é destinatário final 
daquele patrimônio.  

O trustee é o dono, e pode ter a figura do protector que é um outro, que 
é aquele que de certa forma faz com que o trust seja conduzido de forma 
adequada, que como um auditor, a pessoa que faz zelar pelo trust, mas 
ele não é dono, e nem é responsável fiduciário nesse aspecto e é 
também o instituto mais novo que a gente vai comentar. Mas se esse 
professor faz essa, deu essa informação, qual seria a consequência dele, 
supondo que ele volte agora em 2016 em tempo de fazer a declaração de 
regularização cambial e ele tenha se colocado, até por razões óbvias, 
como beneficiário do trust, então ele é, era proprietário, agora ele é 
beneficiário. Quando ele saiu do Brasil, instituindo o trust como settlor, 
ele já não era mais residente fiscal, então não tinha obrigação naquele 
momento. Ele não praticou nenhum delito, deixou e fez tudo certinho, 
saiu de residente fiscal, foi pro exterior, assumiu a residência fiscal fora 
e lá fez a disposição sobre o trust. E se colocou bom beneficiário. Qual é 
a obrigação dele, do trustee, e dos beneficiários finais em relação à Lei 
13.254, regulada pela IN RFB 1.627?  

Então, considerando que tudo isso está ajustado no art. 2º, então, art. 
2º da IN, Inciso II, ele se encaixa, né? Os recursos de patrimônio de 
origem lícita estão lá, então está dentro das definições e se enquadra 
dentro daquilo que deve ser declarado. E mais adiante, no art. 14, a 
gente tem aí, especificamente nas obrigações da pessoa que vai fazer a 
regularização cambial, guardar os documentos e prestar informações: 
durante cinco anos ele deve fazer isso, no caso de trust, identificando o 
settlor e se houver o protector, o trustee para que eu traga essas 
informações para as autoridades fiscais que possam exigir a qualquer 
momento.  

Mas a preocupação em relação ao trust, seria o que tem que fazer o 
settlor nessa regularização cambial? No truste irrevogável, ao meu ver 
nada. Estou trazendo provocações, não estou afirmando taxativamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: No caso do professor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O professor, eu estou falando no caso do 
professor. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Que está lá fora. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é só por ele estar lá fora, e pelo fato 
de ele ser trust irrevogável – então existe a figura dele lá fora, é 
importante saber, mas ele tem uma dupla figura. Ele tem a figura do 
settlor e do beneficiário, porque não ia ficar de fora – se ele não está a 
fim de morrer, então ele quer viver, ele só quer que fique fora se ele 
falecer, então por isso que ele se coloca na figura do beneficiário 
também. O bem não é mais dele, é de um trust, só que o professor 
também é um dos beneficiários. Então ele não estava mais no Brasil, ele 
é settlor, não tem obrigação em relação a esse regime de regularização 
cambial. E o trustee que nesse trust seja brasileiro, contribuinte no 
Brasil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Residente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Residente, desculpe, brasileiro não, 
residente no Brasil, bem lembrado, e aí sim ele tem uma obrigação de 
informação e tem uma obrigação de regularizar ação cambial se isso 
não foi colocado, não foi declarado.  

A autoridade pensando nessa hipótese, e o, e que trust de boa-fé, o 
trustee foi avisado do descuido do settlor. Depois que ele era o trustee, 
ninguém avisou, falou.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O beneficiário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O truste. 

Oradora Não Identificada: O beneficiário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Truste não pode. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, o truste. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Beneficiário. 

Oradora Não Identificada: Beneficiário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Os filhos, que são os beneficiários não 
foram avisados e eles não precisam aceitar o trust.  

Os beneficiários não foram avisados, depois de passado tempo quando o 
pai retorna ao Brasil, em 2016, ele se lembra: puxa, me atualizei e vi 
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que tem um regime de regularização cambial; meus filhos são os 
beneficiários e eu também, eu e a minha mulher também. Então 
acredito que eu e eles estejamos na condição de regularização cambial. 

 O trustee, então por último, nem se diga. O trustee é o titular dessa 
obrigação. Então ele entraria nesse regime. Todos são beneficiários 
econômicos aí na visão da lei? Pela Lei n. 12.249, do art. 26, todos são 
beneficiários?  

Eu acho que não. Eu estou só explicando porque pode ser que gere uma 
confusão, são todos beneficiários econômicos? São beneficiários 
efetivos? São coisas distintas, então não se aplica a Lei n. 12.249, art. 
26. Tudo em termos de discussão. Posso passar para o trust revogável? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu tenho umas 
observações e eu queria apresentá-las, se me permite. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Podemos parar no trust irrevogável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Se você me permite eu acho 
que nosso tempo é curto, vamos trabalhar com trust revogável. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, é melhor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu sempre o chamo de 
trust prova de fogo. Porque sem nenhuma pretensão de direito 
internacional e de vários países – o que eu sei é que em todos os lugares 
os próprios advogados têm muitas objeções ao trust revogável. Vamos 
aqui só para nós podermos ter uma base que o nosso trust, todos os 
trusts que temos aqui são do tipo irrevogável – e se for possível por 
conta do tempo, vamos um pouco mais além. Mas vamos fixar pé, 
tentar fixar pé com o trust irrevogável que é aquele que universalmente 
é conhecido como efetivamente válido.  

Eu ainda vou falar outras coisas... 

Oradora Não Identificada: É essa distinção que eu queria trazer no 
ponto porque, de novo... sem a pretensão de combinar o direito 
estrangeiro de longe, mas recorrendo ao que a gente viu na prática tem 
um outro “Q” dentro do trust irrevogável, que é o seguinte: eu posso ter 
no irrevogável, disposição que não torna definitiva a condição de 
beneficiário, então é muito comum nos trusts que são feitos por 
americanos, você ter uma regra assim, sobre o beneficiário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A, B e C são beneficiários, mas A só se 
torna beneficiário depois que B atingir tal idade; C se torna beneficiário 
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se A e B não fizerem tal coisa; B se torna beneficiário sob condição tal. 
Então tais condições que impedem o beneficiário de ter certeza sobre o 
destinação dos artigos também é um tema que atrapalha a 
interpretação que o Professor Zilveti está colocando.  

Então mesmo irrevogável ou seja, aquele em que o settlor não é dono 
mais de nada, porém as regras que são definidas elas permanecem 
como condições que tornam uma pessoa beneficiária e fazem com que 
ela deixe de ser, sob condições que não têm a ver com viver ou não viver 
condições várias. Eu posso colocar o seguinte: se fulano não entrar na 
faculdade até 26 anos ele não é mais beneficiário do trust, ponto.  

Então essas condições elas têm um “Q” de revogável e eu acho que é aí 
que está o problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pois é, mas eu queria 
colocar exatamente duas observações aqui.  

Primeira observação, dentro da órbita de explicação do truste, e à luz da 
Lei agora, é a posição do beneficiário. E, como segunda colocação, é 
verificar o quando que o trust tem que ser declarado, são não é todo 
trust que declarado de acordo com essa Lei.  

Primeiro sobre o beneficiário, que eu acho que é o mais simples até para 
se entender. Com essa circunstância que ela mencionou, ou qualquer 
outra coisa, ou não havendo nenhuma circunstância – tem um 
inclusive da cláusula de beneficiário – todos serão beneficiários em tais 
porcentagens no dia que eu morrer, e isso é inalterável. O beneficiário 
não tem direito nenhum. Se ele sabe ou não sabe. É muito comum, é 
muito comum nos trustes se colocar no trust deed que o trustee não 
deve revelar aos beneficiário a existência do trust porque isso é uma 
questão inclusive de convivência familiar, de evitar disputa e as 
disposições são sempre, sempre não, muitas vezes para revelar apenas 
após falecimento ou a partir do momento em que o trustee quer que seja 
entregue os bens aos beneficiários. Mas o beneficiário pode saber, pode 
constar essa cláusula lá no trust e ele pode saber porque a situação dele 
é exatamente igual a de um sucessor com testamento – o sucessor com 
testamento sabe ou não sabe do testamento, ele tem uma expectativa de 
direito independente de ocorrer o falecimento do testador. No caso do 
testamento, reforçada a situação dele porque o testamento é sempre 
revogável – revogável o testamento ou não revogável o testamento. 

Por isso que eu acho que perto do beneficiário não é tão grave a 
situação. O beneficiário não adquiriu a propriedade ainda, e portanto 
ele não deve declarar, nunca teve que declarar nada ao imposto de 
renda do Banco Central, muito menos pagar imposto de renda. Então, o 
programa do beneficiários só começa a existir perante a lei brasileira 
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tributária e as leis cambiais brasileiras no momento em receber a 
transferência da propriedade. Essa é a observação que eu queria fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse sentido eu queria falar do aspecto 
prático, se pudermos colocar isso no exemplo prático da distinção que 
eu coloquei entre o beneficiário  e o settlor – o professor, a esposa dele, e 
os filhos. 

Vejam: os filhos embora saibam eles só têm direito ao trust depois do 
falecimento do settlor, biologicamente falando, pode até ter um condição 
aí de estudos, de benefício em que, por exemplo, como é um patrimônio 
do trustee, esse trustee pode de acordo com o trust deed patrocinar os 
estudos da esposa do professor, que por ventura tenha ficado entre o 
Brasil e os Estados Unidos, indo e voltando por causa das crianças e 
tal.  

Pelos benefícios do patrimônio constituído de acordo com as regras do 
trust deed, ela teria, nesse caso, uma outra situação: ela não deixou de 
ser residente fiscal no Brasil, enquanto o settlor deixou. Ele não é 
residente fiscal, mesmo que ele goze do patrimônio do trust na ausência 
dele, entre 2014 e 2016. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O [ininteligível] não 
concorda com o que eu falei, então vamos dar a palavra a ele. 

Orador Não Identificado: Na verdade, eu disse só para provocar a 
discussão. Na realidade o que eu queria dizer é que o Banco Central 
não concorda, esse que é o problema. Eu não sei, não consigo entender 
direito qual é a lógica do Banco Central, mas eu não estou entrando 
ainda na discussão da 13.254 e da IN.  

Estamos falando ainda para a legislação anterior que nós temos duas 
determinações: uma de natureza fiscal e outra oriunda do Banco 
Central. Pela norma fiscal, os proprietários de bens devem declará-los 
em sua totalidade na declaração anual; na do Banco Central há 
também uma obrigação de fazer informação dos bens de brasileiros que 
estejam no exterior.  

Bom, a aí surge a questão do trust: quem é que deve declarar na relação 
de bens, quem é o proprietário dos bens que estão no trust ? E perante 
o Banco Central, quem é que deve declarar perante o Banco central?  

Que eu saiba não existe nenhum esclarecimento, nenhuma norma, 
nenhuma instrução normativa do fisco dizendo que tem que colocar na 
Declaração do Imposto de Renda, os que estão em nome do trust. Mas o 
Banco central lá nas suas instruções diz que no caso dos trust quem 
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declara a existência de bens no exterior é o beneficiário, o que é uma 
contradição lógica porque como nós estamos vendo aqui existem muitos 
casos de beneficiários que nem sabem que são beneficiários do trust. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Talvez nunca sejam. 

Orador Não Identificado: Exato. Talvez nunca sejam. Não possuem 
nenhum controle, não têm nenhuma informação, nem sabem o que está 
acontecendo. Como é que eles vão declarar uma coisa que nem sabe, 
não tem controle nenhum? Agora o problema é que essa contradição 
nasceu do Banco Central e aparentemente foi para a IN 1.627 e a IN 
1.627, no art. 9o, insiste na contradição.  

E aí criam-se os problemas porque vejam: o sujeito tem um trust, 
alguém tem um trust com bens no exterior que está o nome no trustee, 
essa pessoa que nunca declarou quer entrar no regime da declaração de 
bens não declarados, bom, quer cumprir a lei, quer ter os benefícios da 
extinção da punibilidade das penas criminais. Quem é que vai declarar? 
O risco é: o beneficiário declarar como aí ele está dizendo e, na verdade, 
o crime supostamente teria sido praticado pelo settlor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas, você já está partindo 
da ideia de que a IN obriga declarar todos os trusts.  

Eu acho que nós temos que começar com a lei e verifica quais os trusts 
que a lei manda declarar. Agora a sua observação foi procedente. Eu 
acho que escapou aqui nas manifestações, que o Banco Central 
realmente nas suas instruções de preenchimento da declaração de 
capitais no exterior diz que os bens do trust devem ser declarados por 
beneficiários.  

Não tem fundamento legal mesmo que tenha base na lei e não tem 
situações que possam ser cumpridas de forma que eu estou partindo do 
pressuposto que na instrução do Banco Central, ou ela é absolutamente 
legal, 100% legal ou ela só se aplica nos casos em que alguma razão o 
trust não é a prova de fogo conforme... 

Orador Não Identificado: Não é o trust verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Exato, não é trust 
verdadeiro, e, portanto temos situação que isso gere declaração. Mas 
concordo com você, o banco não faz a distinção.  

Já tive oportunidade de discutir amplamente com o Banco Central um 
ato para essa discussão, que vem sendo mantida ano após ano há 
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bastante tempo já, esse ano eu não olhei, mas acredito que esteja lá 
também.  

Agora eu queria terminar a minha fala e fazer a minha segunda 
observação. A segunda coisa que eu queria dizer e, essa aqui, acho que 
é a mais importante é o seguinte: se o trust efetivamente coloca os bens 
na propriedade do trustee, quem instituiu o trust ou quem é beneficiário 
em princípio não está abrangido com a norma que não se trata de 
patrimônio. Mas a norma, a lei, ela trata dos bens que o residente no 
país tinha no dia 31 de dezembro de 2014 ou dos bens que essa pessoa 
teve antes de 31 de dezembro de 2014 que de 31 de dezembro não tem 
mais a propriedade, está na lei. Bom, como se aplica no trust?  

Nós podemos imaginar – e existem trusts que surgiram há 30 anos – o 
trust com bens, bens que ele tinha no exterior e que ele nunca declarou 
ao fisco brasileiro, que ele tenha comprado dólar com doleiro, mandado 
pra fora, cometeu todos os crimes possíveis, mas isso há 30 anos atrás. 
Há 30 anos ele transferiu toda essa propriedade para o trustee e disse: 
agora, entrega aos meus beneficiários, esse não está na situação 
abrangida por aquela lei porque a lei abrange propriedade em 31 de 
dezembro de 2014 ou ela não diz qual e o termo inicial dos bens que 
antes de 31 de dezembro estiveram na propriedade da pessoa e que não 
estão mais. Entretanto como ela se refere à crimes, nós temos que ir até 
o momento de prescrição dos crimes, por isso que eu digo, eu estou 
declarando aqui no exemplo, começou um crime 30 anos atrás o que 
está prescrito então não tem o que anos tirar até o lançamento 
tributário, não tem o que fazer mais, esse está fora da lei. 

Agora vamos para uma outra situação, nós sabemos aqui que a 
situação são de 12 anos, com todas aquelas leis, são de 12 anos só de 
lavagem de dinheiro que é de 16 anos. 

Orador Não Identificado: São bens que tinha em 31 de dezembro de 
2014. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É. 

Orador Não Identificado: Mas se ele, se são bens que não tinha em 31 
de dezembro de 2014, ou seja, ele já tinha constituído o trust já tinha a 
propriedade sido transferida o para o trustee ele está fora da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vamos com calma. Vamos 
imaginar, tem várias situações, só quero deixar bem claro pelo menos o 
ponto de partida. Agora esquece uma situação que parece que é 
absolutamente tranquila. 



 20

0 criminoso que tinha patrimônio fora sonegou imposto de renda, não 
declarou, não fez nada, mas há 30 anos e portanto no período sujeito à 
punição, à punibilidade ele não praticou não teve propriedade não 
declarada.  

Agora vamos para outra uma situação em que está dentro da lei, apesar 
de haver trust. O indivíduo que em 2014, ou melhor, 2012 ou está 
dentro do período não se esgotou prescrição nem nada, ele constituiu o 
trust, ele constituiu o trust com recurso que tinha no exterior, que 
nunca havia declarado no fisco, e nem ao Banco Central. Ele está na 
mesma situação de alguém que tinha um bem antes de 31 de dezembro 
de 2014, que não tenha a propriedade mais em de dezembro de 2014 e 
lei manda declarar, não interessa se está no trust ou não. Ele poderia 
ter um barco que afundou, ele pode ter dinheiro que perdeu porque 
aplicou na instituição que faliu, não interessa: ele é obrigado a declarar 
porque ainda está sujeito à punibilidade. Com o trust é a mesma coisa: 
ele transferiu para o trustee, dois anos antes de 31 de dezembro de 
2014, continua declarado.  

Na minha visão esse e o trust que precisa ser declarado. O trust que 
deveria ser declarado é aquele que alguém que só pode ser o... está na 
condição de punível no Brasil, está sujeito à punibilidade no Brasil.  

Eu também posso imaginar uma situação em que o mesmo trust foi 
constituído em 2013 ou 2012, portanto dentro do período de 
punibilidade, mas que ele mandou dinheiro do Brasil pra fora – 
transferiu uma propriedade no Brasil, mas transferiu o dinheiro pra 
fora. O dinheiro já entrou na conta do trust nunca passou por ele, ele 
tem um trust, ele instituiu um trust mas não está sujeito também à 
regularização porque nunca começou infração nenhuma, então nós 
temos “N” situações. 

Eu tenho que analisar a partir do pressuposto se um algum dia ou 
dentro do período de houve uma propriedade no exterior dessa pessoa 
que a transferiu para um trust. Aí não é muito relevante se é revogado 
ou não, mas ele está sujeito à declaração. 

Orador Não Identificado: Vai. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Quem levantou a mão, por 
favor? Tem um lá, Fernando, primeiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só nesse aspecto aí da punibilidade nós 
vemos quem tem que pagar o imposto. Nessa hipótese que o Ricardo 
trouxe está dentro do período de punibilidade de prescrição da 
decadência. O settlor teria que declarar, houve essa teoria, estaria 
dentro da lei. 
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Orador Não Identificado: Pessoalmente. 

Orador Não Identificado: Pessoalmente, ele tem que declarar e pagar o 
imposto correspondente, pergunto, o trustee também? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O trustee ? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sendo que os dois têm a pergunta e a 
propriedade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Configurar um outro 
exemplo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Foi configurar um outro 
exemplo: se o trustee é residente no exterior, ele não está sujeito à 
brasileira ou está abrangido pela lei, não tem nada, ele nunca teve que 
declarar nada no Brasil, não teve que fazer declaração de imposto de 
renda, então ele não tem que declarar, é o settlor que tem que fazer.  

Agora vamos imaginar que esse trustee é residente no Brasil, está certo? 
O trustee é residente no Brasil e ele é trustee daquele trust de 30 anos 
atrás, que continua existindo e ele nunca declarou ao fisco brasileiro e 
ao Banco Central brasileiro. Ele está sujeito, porque eu tenho partir 
daqui pressuposto que pelo contrato de trust a propriedade é dele e aí 
ele que é o infrator, ele que é sujeito à punição embora o patrimônio 
dele seja patrimônio jurídico que nós não entendemos a figura no 
Brasil, mas é propriedade dele, é ele que tem que declarar sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E nessa hipótese segunda que você 
trouxe, que não é 30 anos, é três anos... Aí tem que declarar trustee 
residente no Brasil, porque é dele a propriedade: ele está no Brasil, ele 
não declarou antes, e o settlor tão pouco, os dois pagam imposto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Para chegar na sua 
resposta vamos esquecer o trustee, porque o trustee a gente sempre fica 
desconfiando dele, vamos esquecer um pouquinho o trustee.  

Fulano de tal, residente no Brasil tinha um apartamento em Miami em 
2012, nunca declarou. Fulano de tal vendeu para ciclano de tal 
residente no Brasil em 2013, nunca declarou, ambos estão sujeitos à 
punição, ambos têm que declarar. Por isso que eu, o trustee, se o 
trustee for residente no Brasil e a coisa, o trust, for constituído durante 
o período de punibilidade, os dois têm que declarar. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou piorar um pouquinho mais. E o 
beneficiário, não em função da morte, o beneficiário na vigência do 
trust, que receba os frutos econômicos desse patrimônio constituído? Aí 
tem só que a coisa é só uma, o patrimônio é só um, então declara o 
settlor, o trustee e o beneficiário, e os três pagam o imposto sobre o 
mesmo patrimônio 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pode acontecer. Se eu 
tenho um bem e eu sou pai de duas pessoas, tenho um bem no exterior 
e não declarei, doei para elas e elas também não declaram, o nosso bem 
é o mesmo, nós cometemos uma infração. Crime que é o problema. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por isso, é só para esclarecer que 
estariam os três na mesma condição de declarar no delito e a extinção 
da punibilidade está condicionada ao fato dos três declararem e os três 
recolherem imposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vamos dar... quem que está 
com o microfone? Vai passando lá, por favor. Pode dar seu nome, por 
favor. 

Orador Não Identificado: Pensemos na seguinte situação: há 30 anos, 
nos anos de 1990, coloquei como beneficiário os meus filhos, mas se eu 
penso pela lógica do Banco Central que os beneficiários deveriam 
declarar todo ano, logo todo ano eles cometem crime por evasão de 
divisas pela manutenção de um negócio não declarado do exterior. Eu 
completo, tanto o trust, apesar de ter sido instituído há 30 anos, há 20 
anos, ainda precisa ser declarado, ser punível, ele depende um pouco 
de como o Banco Central entende a não declaração, parece que todo 
ano há o crime de não declarados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Você tem razão numa 
coisa, o crime de que nós estamos falando, esse pode ser um crime 
permanente que se prolonga no tempo durante o período de 
punibilidade. Mas o beneficiário que nunca entrou na propriedade dos 
bens e nós caímos numa segunda questão que o João Bianco colocou, a 
questão do Banco Central se sobrepõe a lei.  

Se você for analisar a lei, você vai verificar que não havia 
obrigatoriedade de declaração e até como foi dito aqui, muitas vezes o 
beneficiário nem sabe efetivamente da existência do trust, outras vezes 
ele sabe porque o pai contou, mas juridicamente ele não sabe, porque 
muita gente proíbe a informação a ele, então não tem como obrigar o 
beneficiário a declarar uma coisa que não é dele, nunca foi dele. 

Orador Não Identificado: Mas talvez essa seja a interpretação do 
parágrafo único, do art. 9º, da IN 1.627: o instituidor também pode 
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declarar, porque se o caput é: quem declara é o beneficiário, mas o 
instituidor, pelo parágrafo único, também pode declarar, talvez... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, veja bem... na verdade 
conforme nós mesmos já colocamos aqui, o instituidor, claro que está 
dito isso, mas não está dito que o instituidor que não está sujeito à 
punição não precisa declarar porque não precisa dizer isso, o instituidor 
que precisa declarar é aquele que está sujeito à punição, ou seja, aquele 
que constituiu o trust. Na verdade não constituiu o trust, transferiu a 
propriedade, propriedade que tinha no exterior não declarada dentro do 
período de punição, é essa a hipótese que a lei se aplica. Só pode ser 
essa. 

Orador Não Identificado: É a razão da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Só pode ser essa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi bem lembrado o art. 9º da IN 
1.627, porque ele, a desrespeito do que diz o Banco Central, diz assim, 
regra geral: “o beneficiário do trust é que tem que declarar”. Aí vem o 
parágrafo único e diz assim: “olha, o instituidor, se ele não for o 
beneficiário, ele pode declarar”. Quer dizer, na hipótese do instituidor 
não ser o beneficiário, o instituidor, ele declara. Então o que parece que 
é a lógica da IN é a seguinte: quem declara é sempre o instituidor, não é 
o beneficiário; se o instituidor for ele mesmo o beneficiário, então 
continua sendo ele obrigado a declarar; se ele não for beneficiário, aí ele 
declara. Então, me parece que a lógica... o que... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Espera só um instantinho, você está 
falando assim, o beneficiário que tem que declarar ou é o instituidor 
que tem que declarar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Olha, ela está escrita, eu estou lendo 
pelo contrário, e aí ele diz assim, regra geral: quem declara é o 
beneficiário. E aí vem o Parágrafo Único e diz assim: olha, se o 
instituidor não for o beneficiário então ele pode declarar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fechou o cerco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, eu vou ler o contrário agora, 
regra geral: quem declara é o instituidor. Se ele é o instituidor, se ele for 
o beneficiário ele logicamente continua declarando. Agora se ele não for 
o beneficiário em qualquer hipótese ele é que tem que declarar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A lógica, por isso que eu falei do caso do 
[ininteligível] que é beneficiário. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, espera aí, Fernando. Eu acho 
que é o seguinte, o que o Banco Central... qual hipótese que o Banco 
Central e a IN querem dizer?  

Eles partem do pressuposto que o instituidor é sempre beneficiário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o caso, vamos dizer assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Instituidor é sempre 
beneficiário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É sempre beneficiário, é uma espécie 
de um. 

Orador Não Identificado: Malandro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele faz o trust, mas na verdade ele é o 
beneficiário do trust. Ele põe os filhos, mas ele também é beneficiário do 
trust. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, uma modalidade que foi sendo 
difundida para que o instituidor goze dos bens, mesmo não tendo 
falecido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora se ele não for o beneficiário, se o 
beneficiário for só os filhos, ele que informe os filhos e os filhos é que 
vão preencher os formulários aqui. Só pode ser isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Em relação à situação de 
beneficiário sabendo, que sabem ou que não sabem, eu acho que é 
muito importante se definir o princípio para aplicar o art. 9º da IN 
Quando que ele está sujeito à declaração?  

Ele trata do sujeito passivo da obrigação de declarar certo? Mas a regra 
da obrigação de declarar não está aqui, então para aplicar o art. 9º, 
primeiro eu preciso saber se os sujeitos obrigados a declarar estão 
sujeitos à declaração. Eu acho que o art. 9º resolve o problema. Eu 
acho que art. 9º, na prática, por força da função normativa da própria 
lei que se refere ao trust e por força das instruções do Banco Central 
para a declaração de capital brasileiro no exterior, é uma situação 
conflituosa sem dúvida nenhuma do beneficiário. 



 25

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É principalmente porque a figura do 
beneficiário no trust irrevogável não tem um paralelo com a figura do 
beneficiário que a legislação brasileira quis impor e o que o Banco 
Central entende por beneficiário. Primeiro que não é válido, para o meu 
modo de... isso não deveria nem ser levado em conta.  

Qual é a outra legislação que trata de beneficiário nessa figura do trust 
do ponto de vista tributário? Aí quando você vai ver a definição do 
direito tributário, ela escapa de novo da figura do beneficiário do trust 
irrevogável na minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom eu acho que nós 
debatemos o suficiente, alguém quer falar alguma coisa? Nós temos 
outro assunto para começar ainda hoje. 

Sra. Silvana: Só para... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Qual o seu nome? 

Sra. Silvana: Silvana. Olha só, só para reflexão, acho que nem é espaço 
para debate... mas essa norma só está casando com o tema da troca 
internacional de informações. Qualquer conta bancária consta um 
infeliz como beneficiário, mesmo quando você tem o trust consta lá ou 
cédula o um dos beneficiários, tem que constar um infeliz lá. 

Orador Não Identificado: Infeliz ou feliz? 

Sra. Silvana: Então basicamente do ponto de vista prático... que é o 
criminoso, o infeliz é o criminoso. Na verdade, é o seguinte, qual é o 
tema, a gente pode debater aqui horas, o tema prático você tem o risco 
de numa conta bancaria você aparecer como beneficiário, porque você 
preencheu o papelzinho declarando ser beneficiário? Sim, então, meu 
irmão, arruma um jeito de se encaixar e declara. 

Orador Não Identificado: Paga multa. 

Sra. Silvana: Infelizmente eu acho que esse é um tema que precisa ser 
prático, que as pessoas não têm que considerar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Na prática, evidentemente, 
todos nós aqui como advogados consultores e os nossos clientes, nós 
mesmos envolvidos nessa lei eventualmente, cada um vai tomar a 
decisão que lhe convém, que se sentir mais seguro, nós não estamos 
aqui falando nada de aspectos teóricos da lei, né?! 
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Sra. Silvana: É por isso que ela é tão aberta, ela está abrindo espaço 
para tudo isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vamos passar para o 
assunto da revolução tecnológica do ICMS sobre o comércio eletrônico à 
luz da Emenda Constitucional n. 87, de 16 de abril de 2015. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Minha ideia é trazer mais uma 
provocação para o debate em função do avanço tecnológico que a gente 
está vivendo no consumo.  

O ICMS foi originado de uma revolução tecnológica. Vamos pensar, 
fazer uma reflexão sobre a grande revolução tecnológica do final do 
século XIX e começo do século XX, que é considerado como os anos 
vertiginosos, porque foram criados as grandes máquinas e os grandes 
instrumentos, época de grande transformação cultural trazida pelas 
máquinas, os carros, aviões, os grandes instrumentos de consumo que 
geraram também uma sociedade de consumo. Geraram uma sociedade 
de consumo tão forte, que precisava ter um acompanhamento da 
legislação tributária. Só que no começo do século XX, o queridinho em 
termos de tributação não era o imposto de consumo, era o imposto de 
renda, e o imposto de consumo era até em alguns países tido como um 
imposto que deveria desaparecer. A França era uma que desenvolvia 
essa teoria – nós tivemos a guerra, nós tivemos duas guerras e depois 
ainda tivemos a polarização econômica.  

No meio de tudo isso houve uma sugestão do Von Siemens, de criação 
do imposto de valor agregado. Por que que a sugestão foi tão 
pertinente? Porque na Alemanha em especial, você tinha a 
horizontalização da indústria e com a horizontalização da indústria você 
tinha perdas econômicas e sobreposição fiscal, que é justamente a ideia 
da cumulatividade. Para você matar essa cumulatividade, o Siemens 
sugeriu a criação do imposto de valor agregado, ele sugeriu isso, mas a 
ideia ficou meio dormente, em função do problema que eu já disse de 
depressão econômica e guerras, e só foi novamente ganhar força, e uma 
força muito grande, na França depois do fim da guerra. E da França 
então surgiu esse grande imposto, o chamado imposto do imposto, no 
final considerado até o imposto que deveria substituir todos os impostos 
pela sua abrangência, sua capacidade de arrecadação, sua neutralidade 
nas relações comerciais internacionais que é o imposto sobre o valor 
agregado.  

O imposto então se desenvolveu muito na Europa e veio para o Brasil 
na década de 1960. Acontece que houve uma nova revolução 
tecnológica na área de comunicação em especial, no final século XX e 
começo do século XXI, então nós estamos vivendo em um período em 
que há uma reversão de toda a relação de consumo, de uma forma tão 
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forte que a própria comunicação se confunde com o consumo, graças ao 
novo avanço tecnológico. E eu trouxe os dois exemplos de tecnologias 
recentes criadas pela Amazon que possibilitam a reflexão. 

O Dash Button é um dispositivo que você aperta, pode ser... pode deixar 
lá na sua geladeira e você pode comprar qualquer item da sua geladeira 
que estiver faltando com um simples apertar de um dispositivo que vai 
fazer uma encomenda – já desconta no seu cartão de crédito e já chega 
na sua casa sem custos logísticos, da mesma forma sabão em pó, itens 
de consumo doméstico. Recentemente, teve uma nova evolução, bem 
recente mesmo, que é um novo dispositivo para você consumir todo o 
resto: então você pode ter, por um dispositivo que é um aparelho de 
som desse tamanho assim, você escuta música, você encomenda 
música, você pede pizza, você pede Uber, você pede outros itens, 
vestuário, coisas simples, roupas íntimas, tênis, eletroeletrônicos, 
enfim, você pode pedir pelo reconhecimento da tua voz e diretamente da 
fábrica.  

Isso representa uma grande revolução cultural e econômica que você 
vai ter a figura do consumo diretamente relacionada à produção, pelo 
Dash Button você pode inclusive comprar hortifrúti diretamente da 
produção.  

E agora vem a questão da cadeia produtiva. Se o imposto sobre valor 
agregado justamente por ter a capacidade de captar as riquezas nas 
cadeias de produção, o que você faz quando a cadeia desaparece? Há 
então a necessidade de você repensar o imposto sobre o valor agregado: 
primeiro porque essa agregação de valor na cadeia não existirá mais e 
você praticamente tem o consumo diretamente do fabricante – lógico, do 
fabricante para traz tem cadeia, sem dúvida, mas do fabricante pra 
frente a distribuição e o varejo tem um duro golpe, o varejo deixa de 
existir; esses dispositivos fazem com que os titulares e empresas 
titulares faturem mais nos Estados Unidos do que o Walmart, isso para 
a gente ver o tamanho do estrago que se faz no varejo. E o varejo tanto 
de compra de outros bens e serviços principalmente tende a 
desaparecer pelas mesmas razões.  

Isso me levou a reflexão da recente Emenda Constitucional n. 87 que 
pretendeu atualizar a nossa declaração de ICMS para comércio 
eletrônico em geral. Tentando acabar com a guerra fiscal do comércio 
eletrônico entre os estados, chamando aí à apropriação de destino e 
origem até chegar a 100% no destino final em 2019. 

Diante dessas novas constatações há aí uma necessidade de revisão da 
Emenda recém editada, recém posta em vigor. Era essa a provocação 
que eu queria trazer para o nosso debate. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É interessante. Só para 
entender e colocar, você está se referindo a dois instrumentos de 
comércio eletrônico que na verdade são facilitadores, mas que não 
representam algo muito diferente do que outros instrumentos que já 
existiam antigamente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, de uma certa forma sim. Fora o fato 
de que você não precisa mais do varejista e do atacadista e do 
distribuidor, essa é a minha a indústria que vende direto, essa é a 
proposta. Que já existia, você poderia ter na internet, mas hoje..... 

Sra. Silvana: Está cada vez mais se sofistica. 

Orador Não Identificado: Houve uma sofisticação que faz com que esse 
processo de reestruturação... 

Orador Não Identificado: Venda direta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na venda, compra e venda 
principalmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Alguém quer falar Sílvi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Sílvio. 

Sr. Sílvio: Vou mesmo sentido que o Professor Zilveti. Com relação à 
Emenda, acredito que ela tenha uma data para acabar pois a solução 
que ela dá é muito limitada se observarmos o avanço tecnológico; e nós 
estamos enfrentando um monte de outras dificuldades, como essa 
situação de se vender direto da fábrica ao consumidor final – é um 
assunto que não está na Emenda, mas é reflexão porque então de novo 
na tributária, por exemplo, a tributária vem para antecipar todo o 
imposto e eliminar fraude a tecnologia está vindo de uma certa forma de 
eliminar essa preocupação original e além disso, como você bem disse, é 
uma tentativa de da receita do ICMS porque antigamente a gente 
fechava não havendo a operação tinha que ter estabelecimento no lugar 
e dessa forma a gente conseguia partilhar  

Hoje nós estamos tentando dividir só um pedaço do ICMS para 
conseguir um pouco mais da distribuição de receita, mas ainda assim 
precisamos refletir sobre o assunto com mais cuidado. 

Uma outra questão que eu poderia apontar, e que talvez possamos 
melhor debater sobre ela no futuro, é a questão do princípio da não 
cumulatividade: antigamente você tinha muito débito onde você vendia 
para consumidor final, pela alíquota cheia você tinha muito débito para 
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ser utilizado nos seus créditos. A partir da alteração desses débitos, 
pode-se chegar a um ponto que você começa a cumular crédito sem 
limite. O que fica evidente é que estamos falando de um imposto não 
cumulativo, um imposto que tem todo um contexto histórico, um 
imposto que está tendo dificuldades de se manter frente à evolução 
social propriamente dita.  

Dessa maneira, e pensando sobre a Emenda e a questão do crédito 
acumulado: esse acúmulo de crédito tem limite? Estão sendo 
respeitados princípios constitucionais? Será que essa é uma questão 
constitucional? Então, nesse contexto, a Emenda veio trazer uma 
solução mais para os Estados e não propriamente para o contribuinte? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Obrigado. Valdirene. 
Valdirene, você tem quinze minutos. 

Sra. Valdirene: Eu acho que na verdade já nasce ou já vem se 
transformando em um novo ICMS. Não é o ICMS que se pensava na 
Constituição Federal de 1988. Nós não vemos, mas  esse ICMS começa 
a se projetar para o futuro, a questão da tradição, a questão da 
mercadoria de todas os percalços que existem nessa parte... o ICMS 
nasceu para ser acumulativo mesmo, eis grande bandeira dele.  

Hoje não, hoje é uma questão de divisão, que se criou a Emenda para o 
comércio eletrônico, é um pequeno passo, mas elas estão diante de um 
novo tributo, com outras características que eu ouso dizer que não 
segue a cumulatividade e vai da origem, então, de fato eu acho que cabe 
a nós provocarmos e estudarmos esse assunto em proveito da legislação 
tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Zilveti estava certo na 
exposição que precisaremos remendar a emenda. 

Orador Não Identificado: Do fisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu agradeço a presença, 
lembro todos, até a próxima semana. 

 

Revisado por VJL. 


