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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 09/06/2016 

 

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: 

 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira 

Dr. Luís Eduardo Schoueri 

Dr. Salvador Cândido Brandão 

Dr. Paulo Cesar Bergstrom Bonilha 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti 

Dr. Viktor Jean Lemos 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início a nossa reunião. Eu tenho duas comunicações a fazer.  

A primeira, recebemos do Dr. Leonardo Buissa Freitas, que está sempre 
aqui conosco, Juiz Federal, que todos conhecessem, a edição da sua 
Tese de Doutoramento: Tributação Sobre o Consumo no Estado Federal, 
Indução Econômica e Integração. Trabalho muito interessante do 
Leonardo. Eu queria dizer que ele nos faz uma dedicatória muito 
carinhosa e honrosa: “Ao IBDT, em agradecimento pelos incontáveis dias 
que passei em pesquisa na sua fantástica biblioteca. Abraço a todos que 
compõe essa Comunidade Acadêmica, onde se estuda pesquisa, reflete o 
debate com profundidade e liberdade o Direito Tributário”. É uma 
dedicatória muito carinhosa e expressiva para nós.  

E queria também mencionar, o Leonardo é uma pessoa que, além de 
um estudioso do Direito, Juiz federal, ele tem uma mente muito voltada 
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para a moral, para o comportamento humano e ele escolheu uma frase 
de Santo Agostinho para colocar no início: “Ser humilde para evitar o 
orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria”. Isso define bem a 
personalidade do Leonardo. E o trabalho é muito interessante, o 
Orientador foi o Prof. Schoueri, então só pode ser coisa boa.  

Eu queria comunicar também, eu acredito que seja do conhecimento de 
vários, que os nossos quatro associados indicados para o Conselho 
Municipal de Tributos, aqui da capital de São Paulo, foram empossados: 
o Alexandre Evaristo Pinto, Caio Augusto Takano, Michell Przepiorka 
Vieira, Rafael Pinheiro Lucas Ristow. Parabéns aos quatro. Nós todos 
ficamos muito felizes e temos certeza que presenças como estas 
melhorarão o desempenho do Conselho, como está ocorrendo no CARF. 
No início deste ano houve a nomeação de novos Conselheiros, alguns 
indicados aqui pelo IBDT, e nós temos visto já, depois de uma fase de 
adaptação, de conhecimento da engrenagem do CARF, nós temos visto 
alguns trabalhos magníficos com os votos de altíssima qualidade desses 
nossos associados que lá estão. Então, desejamos aos quatro, que agora 
se integram ao Conselho Municipal Tributos, o mesmo resultado.  

Mais alguma comunicação? Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mais uma comunicação de um fato que 
me deixou esperançoso, com referência exatamente a questão do CARF, 
que é a questão do alcance do voto de qualidade. Nós já discutimos aqui 
com referência se o voto de qualidade, no mérito, teria uma validade 
maior do que com referência aos acessórios, que seria a multa, 
principalmente a multa agravada. Porque no Direito Tributário Penal ou 
no Direito Penal Tributário, a penalidade tem a mesma razão que tem 
no sistema jurídico, isto é, na dúvida sempre pro reo, se empata, o réu 
está absolvido.  

Então, no voto de qualidade podia ser dividido em duas partes; na parte 
do imposto e na parte de multa agravada ou da multa não agravada, 
mas não é assim que funcionava. Porém nessa semana saiu uma 
notícia de uma decisão judicial, cancelando uma decisão do CARF, 
exatamente nesse sentido: se foi voto de qualidade aplica-se o art. 112 
do CTN, que diz que no caso de dúvida se decide a favor de 
contribuinte. E mais do que dúvida são as situações em que pode dar 
empate, e demonstra uma séria dúvida, então o contribuinte deveria ser 
considerado dispensado do tributo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito apropriada a 
lembrança. É uma decisão da Oitava Vara da Justiça Federal de 
Campinas. Eu não tenho aqui na mão o número do processo, mas está 
sendo amplamente divulgado e todos têm acesso fácil e já há várias 
pessoas solicitando aqui, se manifestar sobre o assunto.  
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A decisão foi, como disse o Brandão, baseada no art. 112 do CNT. O art. 
112 é o último artigo do Capítulo 4º do Livro Segundo do Título Primeiro 
do CTN, que trata das normas sobre a interpretação e integração da 
legislação tributária. De uma maneira geral, esse art. 112 é visto como 
um artigo que se refere às penalidades, porque ele se refere à Lei 
Tributária que define infrações ou ele culmina penalidades, interpreta-
se de maneira mais favorável ao acusado. Entretanto, ele se refere a 
capitulação legal do fato, a natureza e circunstâncias materiais do fato e 
etc. Então, há sim uma tese, uma corrente, que defende que ele se 
aplicaria tão bem com relação ao principal e não apenas ao acréscimo. 
No caso que o Brandão noticia, o juiz entendeu que se cancelaria o 
crédito tributário integral.  

Então, colocadas essas premissas, pediram a palavra o Bruno, pediu a 
palavra o Fernando Zilveti. Ah! É outro comunicado. E o Prof. Schoueri, 
evidentemente, vai se manifestar sobre o assunto.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Eu li a decisão da sentença e ela não 
aprofundou, ela simplesmente diz que aplicou o art. 112 do CTN na 
situação analisada e realmente ela relata que a decisão do CARF foi por 
voto de qualidade. Agora, o contexto lá da Decisão, também é 
importante a gente analisar, porque havia lá uma dúvida quanto à 
existência do fato gerador, não apenas... A dúvida que justificou a 
aplicação do 112 não foi apenas criada por conta do voto de desempate. 
A discussão que tinha lá é se havia incidência de CID sobre remessas 
por um contrato que contemplava não apenas os serviços técnicos da 
CID, como a cessão de direitos. E o contrato não especificava dentro – a 
remuneração era uma só – e dentro das remessas feitas havia, tanto 
grandezas tributáveis pela CID, como grandezas não tributáveis. E o 
CARF entendeu, por voto de qualidade, que se o contribuinte não 
conseguir identificar qual que era a grandeza tributável, tudo era 
tributável. E perdeu por voto de qualidade. Depois veio, então, a 
sentença que relatou esses fatos e disse lá, então, que havia uma 
dúvida e resolveu a dúvida em favor do contribuinte, e destacou a 
questão do voto de qualidade, mas ela não aprofundou a questão para 
dizer que o voto de qualidade implica dúvida para excluir o principal em 
qualquer situação. O fato concreto tinha esse detalhe.  

E eu conversei com o advogado do processo também, que por 
coincidência eu conheço, é o Pedro Nardelli, todos nós conhecemos, ele 
explorou essa questão do 112 e o voto de qualidade, mas explorou 
também o art. 142 do CTN e o ônus de prova do Fisco de comprovar 
ocorrência do fato gerador e etc. Então, é uma situação bastante 
particular. Era isso que eu queria colocar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu corro o risco até de repetir, porque o 
que eu ia dizer era isso. Ou seja, a questão do art. 112, do CTN, eu acho 
assim: louvável que se divulgue isso e que se diga realmente “dúvida 
objetiva”. Foi a primeira vez que eu vi numa sentença essa expressão 
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“dúvida objetiva”. Eu usei isso no meu livro e fico feliz que se fale. É a 
dúvida objetivada. E fico muito feliz que se reconheça que o art. 112, 
CTN, não é um mandamento para a cabeça do juiz, aliás se fosse um 
mandamento da cabeça do juiz seria um artigo inviável, inútil, bobo. Do 
que adianta dizer: Olhe, pense desse jeito – isso não faz sentido 
nenhum. Agora, à medida que eu tenho um colegiado, a dúvida é 
objetivada nos votos e o colegiado se pôs em dúvida, está certíssimo.  

Mas o caso concreto, e esse é o ponto, infelizmente, não é para se dizer: 
este é o precedente. Em primeiro lugar que isso não é sentença ainda. E 
em segundo lugar, por que o caso tinha peculiaridade e o juiz insistiu 
muito, na sentença, a questão da prova negativa, dizendo: olha, não é 
possível que você exija que o outro prove algo, que você prove que algo 
não ocorreu. Caberia ao Fisco provar que algo aconteceu. Então, foi uma 
questão muito mais processual, embora sim, exista um trecho ali que 
fale, na dúvida de oitiva, que é positivo. O jornal talvez tenha dado o 
maior alarde a esse aspecto, fico feliz que tenha sido isso, mas nós 
temos que, do ponto de vista técnico, dizer que isto não é verdade. 
Tanto é que basta dizer que a sentença não afastou apenas a multa. 
Fosse o argumento do art. 112, do CTN, nós trataríamos apenas de se 
afastar da multa, que no caso se afastou da totalidade por causa de 
particularidades, como a questão da interpretação do contrato – já foi 
dito – falta de prova pelo Fisco, impossibilidade de prova negativa pelo 
contribuinte, falta de segregação dos valores pagos, tributação do valor 
total a título de arbitramento. São questões que não tinham a ver só 
com isso.  

Então, sim, a notícia é boa, mas não se considera que o judiciário se 
manifestou sobre o assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, evidentemente, uma 
decisão de primeira instância, com todas as peculiaridades, mas é 
muito importante que o art. 112, do CTN, esteja sendo considerado.  

Nós aqui na mesa, já várias vezes falamos sobre a ingerência do art. 
112 ou a importância dele nas decisões por voto desempate.  

Fugindo do caso concreto, Prof. Schoueri, qual a sua análise do art. 
112, no caso de uma decisão por voto de desempate, afasta a multa e 
pode afastar o principal também? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Na minha opinião, se afasta somente 
a multa, não afasta o principal. Na minha opinião, inclusive, é o 
contrário, eu penso que na dúvida não cabe ao órgão revisor – porque o 
CARF não é um órgão revisor, o CARF é um órgão revisor – não cabe ao 
órgão revisor rever um lançamento, ou seja, abrir mão de um crédito 
tributário que uma autoridade tributária entendeu devido e o CARF não 
encontrou elementos suficientes para entender que era indevido. Então, 
na dúvida, o tributo é exigido.  
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Agora, o Estado de Direito não pode punir o contribuinte porque ele 
agiu conforme entendia correto, ou seja, a questão é outra. A questão 
do art. 112 é o princípio do Estado de direito. O Estado de direito pune 
aquele que não cumpre a Lei. Agora, se metade dos julgadores dizem: 
eu, no seu lugar, teria feito o que você fez – não cabe punição.  

Eu achei que você ia me perguntar outra coisa. Se no meu 
entendimento é apenas para multa agravada. Eu quero deixar bem 
claro uma coisa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa era a minha segunda 
pergunta.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Meu entendimento é multa, ou seja, 
qualquer multa não se mantém. O Estado de direito não pode punir o 
contribuinte quando ele agiu de um modo que metade dos julgadores 
disseram: eu, no seu lugar agiria do mesmo modo. No meu ponto de 
vista caberia ao Presidente, se assim entender indevido, votar como 
queira com relação ao principal. Com relação à multa, eu penso que ele 
não tem a liberdade de votar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, a essa altura o 
Fernando Zilveti já quer falar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando eu soube da Decisão, até falei 
para o meu time que a gente deveria ter muito cuidado com alardear a 
notícia, por que a notícia é absolutamente falaciosa e a Decisão não diz 
o que a notícia diz, pelo menos pelo que eu entendi. Até, não o fato de 
ser a primeira instância ou não, mas a menção ao art. 112, do CTN, é 
positiva, sem dúvida nenhuma.  

Eu já disse aqui que eu discordo da posição do Schoueri em relação a 
aplicação ou não aplicação da multa, a gente já discutiu isso. E é 
preciso que a gente faça um estudo, e até proponho que se faça um 
estudo, um dos nossos associados disse que faria um estudo e estava 
até preocupado com a concepção da Decisão ou dos elementos da 
decisão administrativa, porque dá a impressão, pela argumentação do 
Prof. Schoueri – sempre muito intensa – de que existe três juízes ou 
parte dos juízes dizendo que a conduta do contribuinte está correta e 
parte do juízes, em igual número, dizendo que está incorreta.  

Em termos de Direito Administrativo não existe esta figura, existe só 
uma figura, até como o Prof. Schoueri disse, é na revisão. Quem faz a 
revisão? É Autoridade Administrativa. A Decisão Administrativa ela não 
é dividida, é uma só. Então aí tem um problema de aplicação do art. 
112, do CTN, mas isso lógico, demandaria um debate específico sobre o 
assunto. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Então, 
vamos passar a pauta. Viktor, eu vou inverter... O que quê é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele [Bruno Fajersztajn] não fez o mestrado 
inteiro dele sobre esse assunto? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia provocar o Bruno a 
respeito do mestrado dele, se a questão da responsabilidade objetiva e 
subjetiva.... não sei, quer falar alguma coisa?  

Porque com relação ao aspecto... Ele está muito pacífico aqui entre nós, 
de que o art.112, do CTN, se aplica para afastar a qualificação da 
multa. Há uma colocação forte aqui do Prof. Schoueri de que se 
aplicaria para afastar a multa, mesmo a multa simples. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A colocação forte do Schoueri é de que não 
existe multa... Multa é multa. Multa é chicote, é chicote, é um 
chicotinho mais fraco ou mais forte, mas é um chicote. E eu não vou 
dar chicote em quem agiu de acordo com que você esperaria que agisse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, aí nós caímos naquela 
questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva.  

Rapidamente... estamos num pequeno expediente . 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu sugiro escrever o tema na Pauta. Eu escrevo 
o tema para a gente discutir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, aí vamos ver o 
art. 112, do CTN, integral, tá? De cada pauta. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tá. E no meu estudo eu me filiei a linha do Prof. 
Schoueri, que a multa é punição. Não existe responsabilidade objetiva 
para nenhuma punição.  

A punição é uma resposta para o descumprimento de uma conduta 
ilícita e conduta ilícita pressupõe a decisão da pessoa de agir contra o 
direito. Então, se ela decide... Ela acha que ela está agindo de acordo 
com direito, ela não pode ser punida. Mas eu vou escrever esse tema e a 
gente volta em relação ao art. 112 e depois podemos discutir o art. 116, 
do CTN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrar que essa é a tendência até... a 
razão, assim, aquelas jurisdições que adotaram as chamadas normas 
antielisivas.  
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Se a gente reparar, sempre essas normas vem dizendo que o 
contribuinte que adotou o planejamento tributário, que procurou agir 
de acordo com a lei, e que depois se deu a entender que foi abusivo ou 
quitado - veja que a regra no direito comparado é não se punir, dar-se 
uma oportunidade para que ele reveja o seu comportamento. Porque se 
acredita que não há como punir o contribuinte que fez o maior esforço 
para economizar tributos sem descumprir a lei . 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que o assunto é 
importantíssimo, aliás quem acompanhou ontem a reunião da 
Comissão do Senado do Impeachment viu que essa questão foi 
intensamente levantada pela defesa da Presidente Dilma Rousseff.  

Fernando pediu a palavra para um comunicado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É bem interessante esse posicionamento 
do Bruno, eu estou curioso para ler o que ele escreveu.  

E aqui eu queria só fazer uma menção sobre um trabalho, que eu não 
tive a oportunidade de elogiar porque foi no IV Congresso Brasileiro de 
Direito Tributário Atual, do IBDT, que a proposta do painel era diferente 
e pode ter transparecido que eu não gostei ou de alguma forma não dei 
relevância ao trabalho. Então, eu achei por bem a gente fazer uma breve 
menção ao trabalho do Paulo Victor Vieira da Rocha, que é um dos 
nossos jovens juristas, que fez um brilhante artigo na Revista de Direito 
Tributário Atual, número 32, sobre a extrafiscalidade. E aí você ver 
como é importante uma boa escola ou uma boa reflexão, e que os jovens 
têm que produzir em matéria doutrinária.  

O Paulo faz – enfim, todo mundo conhece o Paulo Vieira da Rocha, não 
precisa fazer grandes elogios a ele – mas o que é importante no artigo 
dele é que ele parte de uma constatação, que é bem interessante, e que 
às vezes ela não é levada em consideração com a atenção necessária. E 
tem uma frase que eu preciso passar para vocês, que ele... assim bem 
curta: “A construção do conhecimento não ocorre com a desconstituição 
daquilo que já fora produzido”. Então ele parte desta ideia. Eu não estou 
querendo desafiar a ideia de extrafiscalidade, porque eu acordei de 
manhã e resolvi que nada disso funciona. Ele tem um atrevimento 
acadêmico louvável que ele contesta uma classificação de 
extrafiscalidade feita e difundida por ninguém menos do que Klaus 
Vogel.  

É um trabalho fora da curva que o Klaus Vogel fez na década de 70. E 
aí ele faz isto, não por que ele quer descontruir, mas por que ele quer 
analisar a inconsistência doutrinária desta classificação. Então, olha só 
que bacana o raciocínio desse menino: ele parte de uma questão que 
aparentemente ninguém contesta e ele procura enxergar as 
inconsistências desta classificação. Ele não está querendo com isso 
desconstruir, mas ele tem uma inquietude e essa inquietude que vale a 
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pena ser lida o trabalho dele publicada na Revista de Direito Tributário 
Atual. Queria só fazer esse comunicado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado e eu queria 
acrescentar, viu? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Lógico, é menino, comparado com a 
gente, é menino. É menino no bom sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar a sua 
lembrança do Paulo Victor e usando a sua análise de que ele tem um 
atrevimento louvável e tem uma boa escola, tem estudo e tem uma boa 
escola. Realmente o Paulo Victor, no dia do Congresso, ele foi 
surpreendido por ter sido colocado na condição de palestrante, sem 
estar sido convocado para palestrante – ele era mero debatedor. Devido 
a ausência do Prof. Leandro Paulsen, que tomamos conhecimento horas 
antes da palestra, nós tivemos na hora que usar da liberdade que temos 
com o Paulo Victor e guindá-lo a condição de palestrante. Em questão 
de meia hora ele preparou a palestra dele, porque tem toda essa 
bagagem e esse atrevimento intelectual e tem esse conteúdo todo, e ele 
realmente merece o nosso agradecimento por ter feito o que fez no dia 
do Congresso, e pela contribuição que dá para com seus estudos. 
Quando ele vem aqui ele sempre abrilhanta as nossas reuniões e nossos 
debates.  

Vamos, então, para a Pauta? Eu vou inverter a ordem da Pauta, porque 
na verdade o primeiro assunto, que é em torno da Lei n. 13.254/2016, é 
um assunto que está sempre mantido em aberto para, nessa fase de 
discussão da Lei de Regularização, para que as novidades sejam sempre 
trazidas.  

E ontem a Flora Ferreira de Almeida pediu a inclusão do quarto tema, 
notas explicativas e novas questões referentes ao regime, em 
decorrência, creio eu, de uma nova divulgação pela Receita Federal no 
curso da semana passada, de novas questões no seu Perguntas e 
Respostas. Matéria que talvez não fique no campo estritamente 
constitucional, como parece que o assunto está colocado no primeiro 
item da pauta, não necessariamente sobre os aspectos constitucionais, 
mas os aspectos mais objetivos da própria legislação 
infraconstitucional. Quando eu falo legislação, eu falo da Lei, da IN e 
agora das práticas reiteradas que são representadas pelas Perguntas e 
Respostas.  

Cláudia, você está com a palavra. 

Sra. Cláudia: Bom dia para todo mundo. Eu coloquei o assunto em 
pauta realmente para debater com os colegas, porque cada semana está 
surgindo novas questões. Eu acho que muito das notas que surgiram 
foi reflexo do evento da Fiesp, onde o Prof. Schoueri falou – e foi muito 
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interessante a sua participação, Professor, obrigada. Eu acho que até 
constrangeu um pouco o pessoal da Receita Federal, mas foi muito 
interessante.  

[Risos].  

Sra. Cláudia: Acho que eles ficaram um pouco irritados com algumas 
colocações....  

A primeira questão que eu queria trazer, eu acho que já estava nas 
Perguntas e Respostas, a Questão 26, relativo ao valor que deverá 
constar na declaração de regularização quando não se tem mais saldo 
ou propriedade dos ativos – e se fala em valor presumido no dia 31 de 
dezembro. Para mim não está claro que seria um valor presumido, uma 
vez que você não tem nada. Então, qual seria a sua presunção?  

Eu acho que vou falar vários e depois a gente pode abrir para debate.  

A questão da declaração do trust, na Questão 34, que diz sobre a 
necessidade de ter que declarar tanto o trust, quanto o beneficiário.  

E aí na Questão 35 traz a parte da questão de ocorrência ou não de 
termos ou condição, que eu acho que isso eram assuntos que estavam 
sendo bastante debatidos também. E o que foi decidido, que a Receita 
Federal está legislando, a partir da perguntas e respostas – na minha 
opinião – é no que caso do trust em que houver termos ou condições 
que importe em perda da qualidade do beneficiário, cujo o fato não 
ocorreu até o dia 31 de dezembro, o beneficiário à época deverá declarar 
o trust. Caso de não ocorrência do termo ou condição até o dia 31 de 
dezembro para aquisição da condição de beneficiário e não havendo 
qualquer outro beneficiário designado competirá ao instituidor optar 
pelo regime.  

Me parece, em parte, acertado, mas no meu entendimento, essa questão 
de quem deverá declarar, no caso do trust, se é o beneficiário ou trustee, 
eu entendo que tem que ser os dois e isso geraria uma bitributação, 
caso o trustee ainda estivesse vivo, porque – até cheguei a falar isso na 
Fiesp – você só adere ao regime com o pagamento do tributo. Então 
nesse caso, tanto o trustee, quanto o beneficiário teriam que pagar o 
tributo sobre o mesmo ativo. Eu até fiz essa pergunta e falaram que o 
fato gerador seria outro: um é porque mandou o dinheiro e outro é 
porque teve a conta. Mas, enfim, o ativo é o mesmo e isso está sendo 
tributado duas vezes. Até queria questionar se vocês acham que depois, 
se pagando o tributo duas vezes, seria o caso de pedir restituição – eu 
não sei se poderia.  

Outra questão que eu achei interessante colocar, é na Questão 36, a 
nota dois: os efeitos de lei especial só serão estendidos como tempestivo, 
o pagamento do imposto de multa relativo ao recurso, bens e direitos, 
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declarados por titular hábil. A inviabilidade de declarar o recurso em 
função do seu desconhecimento até a data limite da adesão ao programa, 
não implicará a não extensão dos efeitos do regime de bens e direitos. 
Tem tanto “não” nessa nota, que fiquei um pouco confusa, mas pelo que 
eles já tinham esclarecido, se você não sabe desse trust ou desses bens, 
você vai estar sujeito a todas as penalidades e isso não me parece nem 
um pouco justo. E aqui na nota três diz que na hipótese de não adesão 
ao regime, o beneficiário estará sujeito a regra geral.  

Para mim, um dos pontos que mais pega nessa questão de Perguntas e 
Respostas, é a Questão 39, que diz como declarar os bens que foram 
parcialmente consumidos previamente a 31 de dezembro de 2014. A 
questão que está sendo bastante debatida aqui é a questão de foto ou 
filme. E ao que me parece, na lei estava muito claro, que tendo saldo 
você declararia o saldo do dia 31 de dezembro, e declararia as condutas 
e, portanto, você teria direito a anistia. Mas agora, através do Perguntas 
e Respostas, parece que não é bem isso. E eu achei muito interessante 
que eles dizem que está na lei – e não é porque eles estão falando no 
Perguntas e Respostas que está na lei que, de fato, realmente é isso que 
a lei está dizendo. Eu sou bastante defensora da questão de que não é 
isso que a Lei está falando e, inclusive, isso está gerando algumas 
discussões em grupos. E pelo que me parece, eles decidiram que você 
tem sim que declarar o que tem (o saldo do dia 31 de dezembro), e 
declarar o que você já consumiu, e recolher o imposto sobre esse 
montante integral – o que não me parece que está na Lei. Aí vejo duas 
situações muito claras que a lei trouxe, que seria a questão do saldo 
existente e do saldo inexistente e ponto. Isso para mim foi o jeitinho que 
eles acharam para tributar um pouco mais.  

E por último – deixa eu ver se tem mais alguma coisa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia, depois que você 
terminar, nós acrescentaremos alguma coisa, evidentemente. 

Sra. Cláudia: A questão da retificação dos últimos cinco anos na 
Questão 42.  

E eu acho que a última questão, que é a questão da variação cambial, 
que o Prof. Schoueri provavelmente vai querer falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu queria ouvir, porque eu 
queria saber o que vocês conseguiram entender disso. Porque eu li, li, li 
e não entendi. 

Sra. Cláudia: É a Questão 42. Bom, eu trouxe justamente para ouvir 
também, porque eu também não consegui entender muito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Impressionante a incapacidade de 
escrever. 
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Sra. Cláudia: Então, como eu disse, é um assunto que eu trouxe 
mesmo para gerar o debate. Acredito que tenha gente aqui muito mais 
capacitada do que eu para falar. E a Questão 42, eu realmente não 
consegui entender, então eu gostaria de ouvir dos colegas o que vocês 
poderiam dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uma 
observação aqui. O Governo, inclusive, o atual – apesar de transitório – 
ele está muito interessado nessa arrecadação, o Presidente em exercício 
já declarou isso. Mas se está interessado na arrecadação, deveria tornar 
o regime seguro.  

O grande problema de qualquer pessoa é: eu vou declarar, eu vou gastar 
dinheiro e de repente não é bem aquilo, vem a Receita Federal e me 
desqualifica, me exclui do regime. Certo? Ou o Supremo Tribunal Federal 
daqui há um ano declara que é inconstitucional e não vale nada. Então 
tem uma série de dúvida. Claro que o Governo Federal não pode 
resolver o que o Supremo vai decidir, mas ele pode resolver as questões 
de interpretação da legislação em si, da própria Lei, seja por IN, seja por 
Perguntas e Respostas, ou seja por um Decreto e talvez até Medida 
Provisória.  

É lamentável que o primeiro lote de Perguntas e Respostas não tenha 
esclarecidas as dúvidas, o segundo lote também não resolve – está 
deixando muito claro isso. A própria Lei não resolve. É esse o 
comentário que eu queria fazer.  

A segurança necessária para adesão importaria que o Governo tomasse 
a iniciativa de escrever – como disse o Prof. Schoueri, há uma 
incapacidade de escrever – escrever corretamente, ouvir os setores 
envolvidos, as dúvidas que estão sendo apresentadas e resolver de uma 
maneira clara, indiscutível, senão nós vamos ter muita discussão e 
muito dúvida na adesão.  

Nós sabemos que já há algumas adesões, os casos que eu conheço são 
todas adesões de pessoas que estão sendo processadas e que estão com 
medo de sair uma decisão de primeira instância, onde ficariam 
excluídas, porque aqueles que não têm nenhum problema estão 
aguardando a última volta do relógio no dia 31 de outubro.  

Perguntas? Não sei, vamos encaminhar caso por caso, vamos em bloco? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar algumas coisinhas, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me parece que o grande problema que nós 
temos é que não é só Direito Tributário é Direito Penal. Então, o grande 
risco que a gente tem é que enquanto no Tributário, bem ou mal, existe 
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um chefe que manda e os demais obedecem, no Ministério Público isso 
não tem. Ou seja, qualquer promotor pode entender que a Lei se 
entende de outro modo – então afastar o risco, ou coisa parecida, é 
muito dificil... Não tem como, nós temos um risco, pelo menos nesse 
modelo de Lei.  

Se tivéssemos outra lei, se tivéssemos clima para uma mudança de lei 
seria o ideal. Não existe clima para mudança de lei, Ricardo, não tem 
isso, não se conseguiria, basta ler os jornais para saber que ninguém 
está com essa bola toda para vir com um projeto que parece que está 
livrando a cara de muita gente. Ou seja, o clima político não é esse.  

Agora, a Receita fez muito bem de querer ouvir os setores. Essa 
resposta cambial aqui foi porque ele prometeu que vinha a resposta, 
veio mal feita, mas existe uma abertura. E o que a gente tem que 
trabalhar, no mínimo, é para saber no que a Receita Federal poderia 
ajudar.  

Então, um problema concreto, nesse estou trabalhando e até vou 
apresentar uma proposta, é com relação a essa bitributação. Porque o 
Paulo Ricardo nesse evento da Fiesp, foi claro dizendo: olha, eu não 
tenho nada com isso, não é problema meu, até me pareceu que ele se 
sentiu incomodado. O exemplo que foi dado não foi nem do trust, foi bem 
mais simples; foi o exemplo que o pai tinha um imóvel no exterior não 
declarado e ele doa o imóvel para o filho. Então, quer dizer o mesmo 
imóvel, que foi do pai e foi do filho, e os dois teriam que declarar e os 
dois teriam que pagar 30%, por conta do mesmo imóvel, porque ele foi 
em 2013 do pai e a partir de 2014 do filho. Teve até um camarada que 
deu uma hipótese ali que dizia que foi pior, ele disse que o pai achava 
que ia morrer, então ele passou o imóvel para a esposa e daí deu o azar 
que ele não morreu e eles resolveram juntos passar para o filho. Então, 
30%, 30% e 30%.  

São situações que devem existir mesmo. Então, situações como essa 
não são abstratas, são concretas. Eu vou apresentar com relação a isso, 
Ricardo, pois a Lei não impede e não sei se vai ser acolhido, mas eu 
quero propor que se crie a hipótese de declaração em conjunto. Ou seja, 
me parece... Porque a Lei, para que eu resolva a questão penal, eu 
preciso declarar e eu preciso pagar. Se você declarou e você pagou não 
livra a minha questão penal e esse é o dilema.  

Então, hoje em dia o modelo é que você faz a sua declaração e eu faço a 
minha. Eu não vejo problema algum de uma norma administrativa se 
criar a possibilidade de eu fazer uma declaração com meus bens 
próprios, você fazer a sua com seus bens próprios e nós fazermos uma 
terceira para um bem em conjunto, que nós dois declaramos, nós dois 
pomos o CPF como declarantes e nós dois pagamos – e assim você 
resolveria a questão penal. Essa vai ser a minha sugestão para tentar 
resolver isso e eu espero que seja acolhido. Me pareceu que o Paulo 
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Ricardo teria alguma abertura com relação a isso. Não me parece que 
ele queira a bi ou pluritributação num caso como este. Vou apresentar 
essa proposta, até digo aqui, porque quem conseguir suportar uma 
coisa como essas, seria muito bom que houvesse um caminho para que, 
pelo menos, essa questão se resolva, porque ninguém quer bitributação.  

A questão da variação cambial eu realmente confesso que eu li aqui a 
resposta – e tenho certeza que agora todos já leram aqui – e eu não sei 
se alguém é capaz de dizer o que eles quiseram dizer aqui, nem sei se 
eles são favoráveis ou são contrários. Porque eles começam a dizer uma 
coisa e parece que terminam de outro modo.  

E a questão é muito – só para entender, para aqueles que não tiverem 
familiarizados – a questão é muito simples: imagine que eu fiz uma 
regularização com data de 2014 e nós estamos em 2016. Por hipótese, 
eu tenho um imóvel que eu declarei no valor de... Um imóvel não, 
vamos pegar uma ação.... enfim, alguma coisa que seja expresso em 
dólar, e eu tive somente uma variação cambial. Portanto eu não ganhei 
mais nada em cima disso. A pergunta é se essa variação cambial que eu 
tive, se ela é tributável ou não tributável? Em reais é claro que eu tive 
um ganho. Se é tributável ou não, considerando que a Lei, a legislação é 
que ela vai dizer que a variação cambial na hipótese de bens adquiridos 
originariamente em moeda estrangeira, essa variação cambial não se 
tributa e se o bem, portanto, for adquirido originariamente em valor em 
moeda nacional, a variação cambial é tributada? E a pergunta jurídica é 
como se trata isso?  

O meu posicionamento lá e ainda é hoje, é que no modelo desta Lei, 
desse regime, o que eu tenho é uma ficção jurídica. Ou seja, não 
interessa qual foi a origem do capital, não interessa o que aconteceu. 
Para efeitos da Lei eu tive um renda que se chama ganho de capital e 
que foi em 31 de dezembro de 2014.  

E você me dirá: mas não foi um ganho de capital, foi um salário. A Lei 
dirá: não me interessa, para mim é ganho de capital. Você me dirá: mas 
não foi em 2014, foi 2012. A Lei dirá: não me interessa, para mim foi um 
ganho de capital de 2014. A Lei é aquela história, a Lei é teimosa, a Lei, 
qualquer coisa que você diz ao contrário, ela responde: não me 
interessa, foi um grande capital em 2014.  

E a Lei continua, e esse ganho de capital em 2014 será convertido em 
moeda nacional em 31 de dezembro de 2014 pelo câmbio de então. Na 
medida, que ele faz isso, quer me parecer, que ele legislador, o 
legislador, do abre aspas “não me interessa”, é o que diz: e é um ganho 
de capital em moeda estrangeira, tanto é que eu vou exigir uma 
conversão. Portanto, se é um ganho de capital em moeda estrangeira, 
por uma questão de mera subsunção agora eu direi que a variação 
cambial que eu tiver doravante será de algo que, para efeitos legais, 
para efeitos do, abre aspas “não me interessa”, é uma variação cambial 
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de algo que estava expresso em moeda estrangeira e, portanto, eu não 
teria nenhum problema em dizer que será isenta essa variação cambial.  

Quando se ler aqui o texto, e dá essa resposta, ele começa assim, ele 
começa dizendo isso. E de repente vira uma confusão. Eu tenho a 
sensação que, aliás, não é o caso aqui só, é muito comum em normas 
administrativas, que a impressão que dá é que existe alguém que 
escreve algo e depois vem outro alguém e fala assim: não, está muito 
bom para o contribuinte, vamos mexer um pouquinho e começa a vir um 
palpite e alguém dando palpite. Então a intenção começa bem e de 
repente alguém quer consertar, porque: não, isso aqui está bom demais. 
E fica esse Frankenstein que nós temos aqui, e as respostas...  

Eu não sei se vocês... Eu estou dando um tempo para que todos 
tenham lido, eu não gostaria... Se alguém disser aqui que ele foi claro, 
no meu entendimento, ou que ele foi claro, no sentido contrário, eu 
lendo aqui eu não sei nenhuma coisa e nem outra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que se alguém se 
aventurar a dizer que ele foi claro, precisa ser muito claro para clarificar 
o que não está claro.  

Mas em relação ao mérito da questão, abandonando aqui um pouco a 
dicção da Receita Federal, estou de acordo com você: é pegar ou deixar. 
A Lei simplesmente dá uma vantagem de excluir as penalidades, 
inclusive criminais das quais você está sujeito, desde que você cumpra 
aquela condição e aceite aquela condição do jeito que for. Caso 
contrário você fica na situação que você está hoje, antes de ter aderido; 
e vai ter que resolver a sua situação no salve-se quem puder. Isso é 
muito difícil, isso imaginando uma pessoa que realmente esteja na 
situação de infração a legislação.  

Agora, o pegar ou deixar importa em pagar o tributo sobre o capital tido 
no exterior não declarado, pela taxa de R$ 2,66. Se esse capital ainda 
existir, o capital pode ter sido consumido antes, então não tem esse 
problema de variação cambial – eu posso ter uma taxa incompatível 
com o dia que eu adquiri, uma taxa compatível com o dia que eu 
consumi, mas a condição para eu me livrar das penalidades é eu pagar 
com aquela taxa de câmbio daquela data lá.  

Agora, se o capital continua, aí tem uma vida nova, uma vida nova no 
qual ele é capital sim, claro que ele é capital – pode ser um bem imóvel, 
pode ser uma aplicação financeira – e aí ele poderá ter, no momento da 
realização do ganho de capital, ele poderá ser sujeito a incidência do 
imposto de renda pela taxa de câmbio da data do fato gerador, 
descontado R$ 2,66 que ele já pagou.  

Vejam essa pergunta, com todas as deficiências de redação que ela tem, 
a vantagem de permitir ao contribuinte, uma hipótese difícil na prática 
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mas que é possível, permitir ao contribuinte que prove que aquele 
capital que ele tem lá atrás, que ele nunca declarou, foi obtido com 
rendimentos ou com recursos obtidos no exterior.  

E ai nós temos subdivisões também, né? Esse recurso aí é o mesmo 
recurso, que agora está colocado naquele capital que estou declarando 
agora, ou era outro que também estava sujeito a declaração? Ele foi 
obtido numa época anterior a da prescrição criminal ou não? Então, são 
situações muito variáveis. Veja, a grande vantagem da Receita Federal, 
nessa pergunta, está admitindo ao contribuinte provar que a origem do 
recurso foi moeda estrangeira. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com todo respeito, não vejo isso como 
vantagem. A origem só é relevante para a Lei com relação a ser lícita ou 
ilícita e para isso, sim, cabe ao Fisco comprovar uma origem ilícita.  

O contribuinte não tem, nos termos da Lei, qualquer obrigação de 
provar a origem. A origem é irrelevante para ele. Existe uma ficção 
jurídica e a data é 31 de dezembro.  

Eu acho que a Receita Federal ao questionar essa origem, ao falar 
mostre, ela está indo além do que a Lei disse. A Lei ignora. Eu insisto 
com isso: não interessa como foi – lícito ou ilícito sim, isso interessa – 
mas para efeitos tributários não interessa se é rendimento, não 
interessa quanto foi, não interessa data, a pergunta não existe.  

Para efeitos legais, para quem adotar esse regime, houve um ganho de 
capital em 31 de dezembro de 2014 em moeda estrangeira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu preciso 
explicar porque eu disse que é uma vantagem. Eu acho que eu não fui 
muito claro.  

Para efeito, vamos chamar aqui, da anistia da Lei n. 13.254/16, sem 
dúvida, o contribuinte declara que foi lícito, não precisa dizer mais 
nada, e o Fisco que prove o contrário. Sou totalmente de acordo. A 
vantagem está no futuro quando o contribuinte for realizar o ganho 
dessa aplicação financeira. O que Fisco está reconhecendo é a 
possibilidade dele provar, não para efeito de aplicação da Lei, mas para 
efeito dele não ser tributado sobre a variação cambial posterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é irrelevante, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro que é relevante, é 
relevantíssimo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou fazer a seguinte hipótese, fazer a 
seguinte afirmação: se eu tiver prestado um serviço aqui no Brasil em 
moeda brasileira e eu mandei, por um doleiro, para o exterior e a 
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origem, portanto, é brasileira – estou sendo claro? – para efeitos legais 
este fato não existe. Para efeitos legais eu tive um ganho de capital em 
moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2014. Esse fato é irrelevante, 
não provoca consequências jurídicas, e digo por quê: porque se 
provocasse, também eu diria, aliás já decaiu o direito de lançar.  

Se esse fato provocar alguma consequência jurídica, provocará todas as 
consequências jurídicas. No modelo dessa Lei este fato é irrelevante. O 
saldo existente é a renda. O saldo existente é uma renda com uma data 
e com nome: ganho de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí que está a vantagem que 
está sendo dada pelo... Se é que ela tem valor, a validade jurídica, ela 
está admitindo que você, indo contra esta ficção – não para efeito da 
aplicação da anistia, mas para efeito de um futuro de cálculo do 
imposto de renda sobre o ganho de capital – você desconsidera a 
variação cambial. Se você puder provar que esta ficção é verdadeira. 
Interessa que você realmente tinha esse recurso não declarável e 
oriundo de moeda estrangeira. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe, desculpe manter o 
debate aqui, é que existe um problema jurídico aqui. Ficção não se 
prova nem verdadeira e nem falsa.  

Se é ficção, eu não tenho que provar, é apenas que para efeitos legais, 
eu tenho aquela consequência jurídica para... A hipótese da ficção é: 
saldo em 31 de dezembro. Desculpa, a base. A base é saldo. A hipótese, 
a partir da base saldo, não precisa provar, existe o saldo, eu tenho uma 
hipótese, a hipótese é: isto é renda em 31 de dezembro de 2014.  

Fatos, eu preciso provar na hipótese de uma presunção. Eu não estou 
diante de uma presunção, eu estou diante de uma ficção. Não cabe, é 
completamente relevante. Eu insisto, Ricardo, desculpe discordar de 
você. Eu acho que a Receita Federal está: Ah, permitindo a contra prova. 
Não cabe, porque também caberia o contrário. Se eu posso provar que a 
origem é em moeda estrangeira, ela pode provar que a origem é capital 
nacional ou que seja. Eu insisto, estou dando a hipótese de um serviço 
prestado no Brasil. Para efeitos legais este fato que aconteceu em 2014, 
2013, 2005, 1998, a herança: é completamente irrelevante qual é a 
origem, isso não produz consequências jurídicas no regime desta Lei.  

No regime desta Lei, o que produz efeito ocorrências jurídicas, o único 
fato relevante é: saldo em 31 de dezembro. E este fato, saldo, produz a 
seguinte ficção: renda de ganho de capital em moeda estrangeira em 31 
de dezembro. A partir daí aplica o regime jurídico. Essa é a minha 
opinião. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou continuar 
discordando de você, Schoueri, e é melhor a gente parar, porque nós 
vamos ficar: eu discordo, você discorda, eu discordo, você discorda.  

Mas a ficção não tem esta extensão e essa rigidez, essa generalização 
que você está colocando. Não tem. P orque os crimes são: tiro renda e 
não ter declarado, ter feito remessa ilegal e não ter declarado, ou 
simplesmente não ter declarado. O não ter declarado é um abrangência 
muito grande, ele abrange rendas recebidas no exterior, rendas 
recebidas no Brasil, rendas recebidas em moeda estrangeira, rendas 
recebidas em moeda nacional – por isso que existe uma variação muito 
grande de situações. E por isso que se eu estiver numa situação em que 
meu bem no exterior é não declarado, somente está aí a minha infração: 
não ter declarado este bem, ele foi obtido com recursos oriundos do 
estrangeiro, em moeda estrangeira, melhor dizendo; eu, por outra Lei – 
porque não é só essa Lei que está atuando no ordenamento jurídico – 
por outra Lei eu não sou obrigado a pagar imposto de renda sobre a 
variação cambial.  

De forma que, aqui sim está uma situação em que eu... Se você quiser 
continuar rígido desse jeito, todas as situações – concordo com você – 
todas as situações serão sujeitas a variação cambial futura, mas eu não 
acho que seja assim. Eu acho que a Receita Federal abriu uma porta 
para reconhecer essa possibilidade e aí que eu vejo a vantagem.  

Se ela não tivesse aberto a porta, eu continuaria a pensar do mesmo 
jeito, mas eu sei que eu teria que enfrentar uma possível resistência da 
Receita Federal. Hoje não tem, ela está reconhecendo essa 
possibilidade. Então, eu não quero ter essa rigidez na conceituação da 
ficção, nessa generalização e sujeitar sempre a tributação da variação 
cambial.  

Fernando pediu a palavra e Bruno pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobre esse tema da ficção, eu acho que 
nós temos de um lado o Prof. Schoueri, que quando menino, escreveu e 
pesquisou muito sobre ficção, então ele tem aí uma razão dessa defesa, 
uma forma de defender a ficção em 31 de dezembro de 2014.  

Mas do lado do Ricardo tem outro jurista, esse sempre menino, Tércio 
Sampaio Ferraz Jr., que escreveu sobre ficção, quando do lucro das 
coligadas no exterior. Para resumir: a ficção – uns falam em remissão, 
outros falam em... – é uma consideração, para fins de ganho de capital, 
que o legislador disse: olha, então, para mim você converte o que você 
tinha em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2014, e aquilo é um 
ganho de capital. Quanto que é isso? Dez milhões. Esses dez milhões, 
eu vou colocar a minha declaração de Imposto de Renda, dez milhões. 
Então quando eu vou corrigir a minha declaração de 2014 e 2015, eu 
coloco dez milhões. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu tiver... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Considerando que o comércio, se vai 
haver uma diminuição do valor, vai ser oito, sete. São dez milhões eu 
pago... Tenho lá o valor – falar dinheiro que é mais fácil.  

Então, dentro da concepção – porque vale a pena vocês lerem esses dois 
textos, um texto é maior pois é uma tese, mas tem um capítulo muito 
interessante sobre a ficção do Prof. Schoueri; e um artigo do Prof. Tércio 
sobre a extensão da ficção, porque ela não pode tudo, ela não pode 
transformar focinho de porco em tomada, ela tem uma limitação na 
ficção. Mas nesse aspecto, eu tendo a concordar, com algumas 
ressalvas, com o Prof. Schoueri, por que nós vamos parar na discussão 
de o que é ganho de capital e o que é variação cambial em 31 de 
dezembro de 2014. E aí a questão segue em moeda nacional – para 
gente avançar no debate. Claro que isto é uma questão que surgiu 
ontem, ainda temos que pensar muito sobre o assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não entendi a segunda parte, desculpe, 
só para entender o seu ponto de vista.  

Sim, eu converti para moeda nacional, só que como a gente sabe o dólar 
pode variar e vamos supor o dólar suba – aliás de 2014 para hoje subiu 
e agora tive em moeda nacional um ganho. A sua opinião é que este 
ganho é um ganho em moeda nacional e tributável, ou que a origem é 
em capital estrangeiro por ficção e não é tributável? Porque essa que é a 
pergunta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando eu li, a minha primeira 
impressão foi pensar: devagar, por que a gente acabou de ver esse 
assunto. A minha impressão é que ela para no tempo. Então, há uma 
isenção sobre o ganho capital, se é essa a pergunta que você está 
fazendo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, a futura. É o seguinte. O que 
aconteceu até 2014 não é a pergunta, essa está clara. É o seguinte: hoje 
o dólar, aquela conta em dólar que eu tinha em 2014, hoje eu fui lá e 
liquidei e recebi tudo em reais. E aí recebi muito mais reais do que 
declarado, afinal de contas o dólar, vamos dizer, estava três e sessenta e 
poucos e quando eu comprei era dois e oitenta... Enfim, que seja. Este 
ganho, a pergunta concreta, é tributável? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então vamos lá, de novo. Eu tenho dez 
milhões em 31 de dezembro. Eu não trouxe o dinheiro, está lá, está 
quieto, está rendendo. E aí eu trago em 2016, e não são mais dez 
milhões, são doze milhões, isto é variação cambial? Sem dúvida. Isso é 
tributável? Me parece que sim.  
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Agora, tem que pensar um pouquinho, porque de cara eu li e falei, 
não... – eu até discuti com os meninos – me parece uma isenção, me 
parece que não haveria essa tributação. Mas se eu pensar que a ficção 
não tem o dom de transformar tudo, apenas ela tem uma pretensão de 
transformar aquilo que é possível transformar, aí eu fico com essa 
questão em aberto. Se eu tenho uma aplicação e essa aplicação vai 
aumentando, na medida que eu estou trabalhando, eu tenho ganhos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há dúvida que há um ganho. A 
pergunta é se se aplica a isenção. Há o ganho. O ganho se chama 
variação cambial – não vou perguntar esse tipo de coisa. É claro que há 
um ganho.  

A pergunta é a seguinte: quando o legislador isenta o ganho decorrente 
de bens adquiridos ordinariamente em moeda estrangeira, se esta 
isenção – bens adquiridos originariamente em moeda estrangeira – se 
aplica a ganho de capital, por ficção, em 31 de dezembro ou não?  

A minha resposta é sim; a do Ricardo é não. E a sua é não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se trouxer esse dinheiro naquela época, 
eu não tenho porque considerar a variação cambial como fato gerador 
do Imposto de Renda. Senão, eu tenho uma certa dúvida sobre esse 
assunto.  

Estou pensando ainda. Não tenho uma... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos esquecer um 
pouquinho o dinheiro, em trazer ou não trazer. Vamos pensar que se 
trata de um imóvel. Um imóvel que a pessoa recebeu no exterior ou 
adquiriu no exterior com recursos que ela tinha comprovadamente no 
exterior. Vamos admitir até o caso extremo que ela tenha que pagar o 
Imposto de Renda sobre os recursos – agora na regularização – tenha 
que pagar sobre os recursos que ela tinha e que usou para comprar o 
imóvel. Ela consumiu os recursos e adquiriu o imóvel, mas esses 
recursos eram em moeda estrangeira. E, digamos, que tivesse uma 
prova cabal, na origem essa moeda estrangeira era moeda estrangeira 
mesmo, nunca foi Real mandado daqui para lá.  

Se ela tivesse uma situação regular, afastando essa legislação 
específica, ela apuraria o ganho de capital pela diferença em moeda 
estrangeira do custo de aquisição e do valor de venda. E converteria 
para a taxa de câmbio da data da alienação, significando não haver 
tributação da variação cambial.  

Se ela tivesse feito essa aquisição em Real, com moeda nacional, ela 
faria a comparação entre o Real de custo e o Real obtido na venda, 
significando que a variação cambial desse período todo está embutida 
na tributação. No caso da Lei n. 13.254/16, uma parte dessa variação 
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cambial, se for em Real a aquisição, está tributada pela taxa de R$ 
2,66. Evidentemente, se ela for vender por um valor maior,  vai apurar 
um valor maior em moeda estrangeira e a diferença da taxa de câmbio 
de R$ 2,66 para taxa de câmbio da data do fato gerador será tributada.  

Agora, se ela estiver naquela primeira situação, em que 
comprovadamente ela teve esse bem, esse imóvel adquirido com moeda 
estrangeira, ela volta à situação que ela estava. Ela se regularizou em 
31 de dezembro de 2014 pagando o imposto, não é nem sobre o ganho 
de capital, é sobre o capital, sobre o capital em si. E R$ 2,66. Essa é a 
ficção, está nisso até: é renda tudo, não interessa, é tudo. Está certo? 
Essa é a ficção.  

Mas naquele momento aquele imóvel que ela regularizou a sua situação 
legal no Brasil, pagando R$ 2,66 sobre o valor do imóvel, ainda que ela 
tenha comprado esse imóvel com renda que ela produziu e que foi 
tributada no Brasil – que pode ter acontecido – a partir daquele 
momento ela tem um bem no exterior. E esse bem no exterior ele será 
sujeito a ganho de capital no momento da alienação.  

Qual será o regime de apuração da variação cambial? Depende da 
situação em que ela tenha feito a aquisição. Na hipótese que ela tenha 
adquirido em Real a tributar, paciência, a variação cambial será 
tributada, a variação posterior a R$ 2,66 ou superior a R$ 2,66.  

Mas se for uma hipótese que ela provar que ela adquiriu com recurso lá 
de fora, apesar do Prof. Schoueri entender que ela tem que pagar mais 
imposto, eu entendo que ela pode pagar menos imposto pois a variação 
cambial não tributada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O nosso entendimento é diferente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que me inclina a adotar essa posição 
do Prof. Schoueri...  

Lembrando a questão da ficção, o Tércio diz o seguinte: ficção não pode 
ser lucro, porque não é lucro... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é outro ponto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um minuto. Existe um limite da 
ficção. A ficção, qual seja... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, vamos fazer o seguinte. Se você 
entrar nesse mérito, eu vou dizer o seguinte: isso não é renda... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Devagar. Estou só mencionando para ver 
se a gente avança nesse assunto.  
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Então existe uma limitação da ficção, que é mais ou menos o que o 
Ricardo está suspeitando. Eu não posso... A ficção não é me dá uma 
carta branca para dizer: olha, agora toca o pau, porque... A questão é 
isso. Por que, assim, nós temos um problema.  

Se nós considerarmos que você tem, graças à ficção, um ganho de 
capital, em consideração ao que é ganho de capital em 31 de dezembro, 
ok. Isso significa dizer que aquilo que você trouxe para o mundo 
jurídico, você fala: olha, esse valor aqui, esse imóvel, ele está aqui e essa 
expressão monetária é aquela, o que variar daqui para frente não vai ser 
objeto de tributação.  

É essa a tua tese. Não é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uhum. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando eu olho isso, me parece, como 
eu posso dizer... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom demais.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um pouco, bom demais. Assim, é isso 
aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dar a palavra 
para o Bruno... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Foi um pouco bom demais. Mas eu não 
consigo enxergar que isso vai dar samba, mas é convidativo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso só dizer uma coisa. Eu só queria 
terminar aqui um pouco. É que sem dúvida a ficção tem um limite e 
esta Lei ultrapassa o limite ao chamar de renda o que renda não é. Ou 
seja, o limite da ficção é porque eu estou chamando o patrimônio, ao 
patrimônio de renda.  

Então existe uma questão constitucional, com base nisso, que o limite 
da ficção é essa. Ou seja, poderia chamar uma renda, para efeitos 
legais, equivale à outra renda. Para efeitos legais, por exemplo, um 
exemplo de ficção: a renda que eu tenho numa negociação entre partes 
relacionadas vai ter o tratamento jurídico que eu teria entre partes 
independentes. Isso é uma ficção e se chama transfer pricing. Eu tenho 
visto isso aí em matéria tributária.  

Aqui, nessa ficção, eu tenho problema constitucional porque estou 
chamando de renda o que é patrimônio e invadindo competência. Eu 
ultrapassei isso direto e falei: eu vou entrar no jogo, eu vou entrar na 
linguagem do legislador e vou admitir que essa Lei é constitucional. Mas 
para admitir que ela é constitucional, eu vou ter que admitir também 
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que o fato do que era e o que não era no passado, para efeitos legais, é 
irrelevante. Porque se for relevante, eu insisto, já aconteceu no passado 
e já decaiu.  

Então, o único modo de salvar a constitucionalidade dessa Lei – que eu 
não salvo, quero ser bem claro, em minha opinião, ela é 
inconstitucional, sempre disse isso – mas se ela for constitucional, o 
único modo de salvá-la é dizer: eu tive uma renda em 31 de dezembro, 
eu aceito como... A grande questão da Lei é se essa ficção é como dizer: 
eu tive uma renda cujo valor é originariamente em moeda estrangeira, ou 
não? Essa é a pergunta.  

Ou seja, qual é a hipótese ficta?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa é a minha dúvida. Qual é a 
hipótese ficta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, qual é a hipótese ficta?  

Eu propus que, na medida que o legislador manda converter em moeda 
nacional por uma taxa, a hipótese ficta é de que o ganho de capital 
ocorreu em moeda estrangeira, sob pena de não caber falar em 
conversão.  

Então, na minha leitura é que a hipótese ficta tem um ganho de capital 
em moeda estrangeira, e por isso eu aplico, como consequente, se eu 
tive um ganho de capital em moeda estrangeira, a variação cambial dali 
em diante não é tributada. Esse é o caminho que eu estou propondo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia colocar justamente essa questão. Qual 
que é o conteúdo da ficção? Não precisa dizer se a ficção extrapolou, ou 
não. Qual é o conteúdo da ficção? É o ganho de capital em moeda 
estrangeira? Eu até acho que é um ganho de capital em moeda 
estrangeira. Mas é o ganho de capital de um bem adquirido ou 
originariamente em moeda estrangeira? O problema é o 
originariamente.  

Eu não consigo extrair da Lei do RERCT (Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária) a ficção de que é um ganho de 
capital auferido originariamente em moeda estrangeira. Ele diz que é 
um ganho em capital em moeda estrangeira, como o exemplo que o 
Ricardo deu: o imóvel brasileiro que depois foi... Se não tivesse havido a 
regularização, você pode ter um ganho de capital auferido em moeda 
estrangeira, mas que não tenha sido adquirido originariamente em 
moeda estrangeira, aí a variação cambial entra.  
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Então a ficção existe, mas o ganho de capital não é originariamente em 
moeda estrangeira. Aí você tem que olhar a Lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é originariamente? Na minha 
leitura, a origem tem uma data, é 31 de dezembro.  

Por que é uma ficção? O originariamente não pode ser dia 30 de 
dezembro e nem 29 de dezembro. A origem deste ganho, pela ficção – é 
preciso ver isso, porque se você aceita que é uma ficção, Bruno, você 
tem que ser consistente – a ficção é que a origem do ganho já é 31 de 
dezembro e o que aconteceu antes é irrelevante. O fato que ocorreu 
antes não produz consequência jurídica, o único fato que produz 
consequência jurídica, o único fato é um patrimônio em 31 de 
dezembro. E a consequência jurídica desse fato – patrimônio 31 de 
dezembro – é tributação como ganho de capital.  

O fato de 30 de dezembro tornou-se irrelevante para efeitos tributáveis. 
Essa que está sendo a minha tese. E se você aceita a ficção, Bruno, eu 
lhe peço que seja consistente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que as 
categorias jurídicas usuais como ficção, elas precisam ser analisadas 
com muito cuidado numa situação como essa, e uma Lei especial em 
circunstâncias especialíssimas.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Plenamente de acordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho muitas dúvidas se 
eu posso dizer que isto é uma ficção de ganho de capital, uma ficção de 
que se trata de um bem que foi adquirido em Real ou que a ficção me 
obriga a considerar, obriga o universo jurídico, a considerar que aquele 
bem foi adquirido em moeda estrangeira a partir de então.  

Eu posso até admitir a ficção, mas eu tenho para mim que ela se esgota 
no momento em que o resultado para qual ela existe, que é aplicação na 
Lei n. 13.254/16, com seus efeitos e consequências, se produz. A partir 
dali o que eu tenho? Eu tenho um patrimônio no Exterior. Eu 
regularizei meu patrimônio. Eu tenho um patrimônio que, para efeitos 
tributários, o valor fiscal é valor da moeda estrangeira, que foi apurado 
pelos critérios de Lei n. 13.254/16, convertido pela taxa de R$ 2,66, e 
um dia eu vou realizar um ganho de capital.  

Eu tenho a proteção que o Prof. Schoueri está propondo, de que há uma 
presunção, uma ficção, que esse bem foi adquirido em moeda 
estrangeira? Não necessariamente, porque um dos crimes é eu ter 
mandado Real para fora para adquirir este bem, via doleiro. Isto que 
está sendo hoje anistiado, para simplificar. E anistiado numa certa 
condição: pague 15% mais 15% e convertemos esse bem por R$ 2,66.  
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A ficção chegou ao ponto de dizer que não, eu não mandei em Real. 
Aliás, isso não está sendo considerado, não é exigida a prova. Eu não 
consigo ver que tem uma ficção tão ampla e vinculante, seja contra ou 
seja a favor do contribuinte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que não é própria da ficção. Ela não tem 
esse condão de resolver a vida de todos. Em absoluto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para terminar também. Eu continuo em 
dúvida.  

Por que a ficção é de que o rendimento é originalmente em moeda 
estrangeira? Por que eu não posso concluir o inverso?  

Eu tenho duas hipóteses na tributação do ganho de capital. O ganho de 
capital é em moeda estrangeira, isso é por ficção da Lei. Agora, por que 
eu tenho que concluir que é de originalmente moeda estrangeira e não o 
inverso? Eu tenho as duas hipóteses. Na legislação, contemplam-se 
duas hipóteses do ganho de capital auferido em moeda estrangeira. O 
rendimento tem que ser auferido originariamente ou não, aí entra ou 
não o ganho de capital.  

Por que pela Lei... Por que esquecendo o passado eu tenho concluir que 
foi adquirido em moeda estrangeira e não o inverso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é a minha opinião. Porque 
originalmente é 31 de dezembro, pela ficção. O meu argumento é só 
esse. Se não convence, eu sinto muito, porque é o único argumento que 
eu tenho. É 31 de dezembro de 2014, essa é origem desse ganho de 
capital. Não existe uma origem para esse ganho de capital antes de 31 
de dezembro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por que ganho de capital? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque o legislador chamou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por que pode não ser um 
patrimônio a descoberto? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode, pode ser tudo. Para efeitos legais, é 
um ganho de capital cuja a origem é 31 de dezembro de 2014.  

Desculpe, gente, eu não tenho outro argumento. Estou sendo sincero, 
se não os convence, não vou quer tentar criar outro. É só isso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Um último ponto é: mudaria alguma coisa se o 
dinheiro é resgatado para pagar a anistia em questão?  
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Porque nós estamos discutindo, em tese, eu posso sacar dinheiro em 
novembro, depois do prazo. A dúvida é: se eu faço esse saque para 
pagar anistia, muda a conclusão? Quer dizer, a Lei me permitiria dizer 
que como eu estou sacando para fazer o pagamento da anistia, toda 
tributação, toda oneração da anistia está prevista na própria Lei n. 
13.254/16, e aí essa situação seria diferente? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, concluir é quase que uma quimera, 
mas o que eu acho interessante – essa pergunta é perfeita, Bruno, 
gostei; é uma indagação que a gente teve ontem. Se eu pegar o dinheiro 
e usar para... Muda? Eu acho que não.  

Ou você está com Prof. Schoueri, ou você está sem Prof. Schoueri. É 
mais ou menos assim.  

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu insisto em, mais uma vez, lermos esta 
Resposta, porque eu não sei se a Receita Federal está comigo ou com o 
Ricardo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está comigo ou sem migo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só queria acrescentar uma 
coisa. Você estava numa situação confortável para discutir se a variação 
cambial é tributável ou não. Você não pode discutir, na minha visão, 
para efeitos de ter as vantagens fiscais da Lei, fiscais e penais.  

Agora, você cumpriu a Lei, obteve a anistia, se a tributação posterior da 
realização de capital é X ou Y, é uma matéria que não afeta a anistia. 
Essa você pode assumir a tese do Prof. Schoeuri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou tentando ler mais uma resposta.  

O segundo parágrafo parece dizer o que eu disse. Se eu tiver um 
depósito no exterior – origem dos recursos que são repatriados – e não 
for remunerado, há isenção de IR.  

O terceiro parágrafo parece querer dizer que a remuneração que eu tiver 
será tributada, mas o ganho de capital não será. Mas é uma leitura 
muito difícil, eu estou tentando me esforçar aqui por ele.  

Veja. O segundo parágrafo é claríssimo no sentido do que eu penso – eu 
pararia aqui a resposta. Não existe... A impressão que alguém escreveu 
e outro alguém foi e continuou, e o que continuou, eu quero crer que 
quis dizer: é, mas não tributo o ganho de capital, mas a remuneração, 
além do ganho de capital, é tributada. O que eu endosso.  
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Eu quero crer que a leitura da resposta está caminhando para o meu 
sentido e não para o seu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida, sem dúvida.  

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero crer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós temos uma necessidade de resolver 
tudo isso aqui até 31 de outubro, o que parece quase impossível, mas o 
fato é a seguinte: a Lei tem uma característica penal e uma 
característica tributária.  

Do ponto de vista penal, eu tenho a hipótese de uma anistia com 
adesão. Então a adesão completa a anistia. A partir do momento da 
publicação eu digo: anistiados são aqueles contribuintes naquela 
situação X, desde que revelem aquilo que têm e pague a multa 
correspondente.  

Se fosse só a multa estava resolvido, mas tem o aspecto tributário. Mas 
do ponto de vista penal, se aquela pessoa que tinha uma conta-corrente 
no exterior e resolveu, por algum motivo, distribuir o ativo para três 
filhos e consequentemente criou o problema para eles e continua com 
problemas – tem quatro questões para resolver até 31 de outubro – essa 
pessoa, em 31 de outubro, considerando que só ela tem a obrigação de 
pagar – e ela, então, vai lá e paga o imposto e a multa correspondente – 
e os demais não têm, no ponto de vista penal, ela só resolveu o 
problema dela. Isso é uma indagação prática, não é acadêmica, que 
impede até a pessoa de pensar sobre o assunto. Por isso ela fala: poxa, 
eu tinha um milhão, dividi em três, agora eu tenho que pagar imposto e 
multa sobre quatro milhões? Desculpe, sobre um milhão dividido por 
quatro? E o que vai me gerar um problema de raiz, como eu resolvo o 
problema penal? Penal só os quatro pagando essa multa e esse imposto.  

Por mais que venham soluções de consulta, Perguntas e Respostas, em 
alguma... Eu não consigo dar algum alento para quem venha com essa 
questão até 31 de outubro. Ou muda a Lei. A resposta, infelizmente, a 
gente tem que falar: Ah, vamos esperar até outubro, quem sabe vem 
alguma mudança. Se não mudar a Lei não vai resolver o problema de 
jeito nenhum.  

Talvez esse problema da variação cambial... mas é um problema penal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Variação cambial não é um 
problema.  
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Nós estamos aqui discutindo o pós, e nós devíamos discutir o antes.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque o antes é o que me preocupa. 

Olha, eu não tenho como sair dessa sinuca de bico. Eu falo para a 
pessoa que deve está arrependidíssima de achar que ia morrer e não 
morreu, quem sabe deveria ter deixado isso para os herdeiros, daí não 
estaria mais comigo, mas o fato é seguinte, ela tem o problema prático: 
31 de outubro. E que ela, numa indagação aqui que eu faço para todos, 
eu falo: bom, eu pago o meu e os meus três filhos depositam a quantia 
(estou perguntando, essa é uma indagação), depositam a quantia em 
questão e aderem ao RERCT. Claro, pessoal vai dizer: não, está resolvido 
o problema porque depositou em juízo.  

Só que não.  

Então é muito difícil você lidar com isso e a pessoa ficar olhando para a 
tua cara e dizendo: meu Deus! Eu não devia ter vindo aqui, porque eu 
cheguei com uma dúvida e fiquei com quatro.  

A Lei penal é interessante porque ela resolveria o problema, porque ela 
não questiona o que você fez de errado, se você foi malvado ou foi 
bonzinho, ela diz: você tem uma anistia e a anistia tira – daí tem um 
pouco o argumento do Prof. Schoueri – ela simplesmente desconsidera 
tudo que foi para traz. Ela fala assim: agora, vamos olhar isso daqui 
para frente, se você aderir está resolvido, está tudo limpo.  

Ela limpa o passado, tem esse intuito purificador. É o que deveria ser a 
ideia, mas eu não resolvi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos no antes e não no 
pós, as perguntas que se colocou, uma delas ou mais de uma era a 
respeito de trust.  

Podemos ver as perguntas do trust? Que perguntas que são? 

Sra. Cláudia: Do trust, eu acho que a principal questão para mim é 
essa da declaração. E o que eu tinha perguntado é se vocês entendem 
que depois poderia pedir restituição desse imposto, se você pagar duas 
vezes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma pergunta 
para você. 

Sra. Cláudia: Pois não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pode declarar no 
trust é a mesma coisa de quem deve declarar no trust? 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: O problema é que a questão é penal. Usam 
o termo ‘pode’, porque se você quiser se livrar da pena. Porque... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou falando penal 
mesmo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque quem deve declarar é todo aquele 
que tiver um bem não declarado no exterior, por isso que o beneficiário, 
cuja condição de beneficiário não aconteceu, eles dizem – corretamente 
– que não há o que declarar, não tem nenhum ilícito.  

O fato de alguém ter colocado o seu nome como beneficiário, mas você 
jamais ser informado – você não recebeu nada, você algum dia vai ser 
beneficiário – você não está nem sequer em ilícito. Então você não tem 
que declarar.  

Essa condição da Receita Federal está correta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, novamente a 
pergunta está errada. Se eu me lembro da pergunta, não é quem foi 
incluído como beneficiário – você está incluído ou não está incluído não 
significa nada. Você como beneficiário recebeu alguma coisa do trust, é 
diferente. Essa pergunta também está mal formulada e mal respondida.  

Outra coisa, é uma generalização muito grande. Que trust é este? É um 
trust revogável, o beneficiário é o próprio settlor? Tem tantas variáveis 
que não cabe uma perguntinha generalizante. É claro que a 
perguntinha generalizante é a mesma instrução que nós temos no 
Banco Central, que o trust pode ser declarado. Mas é ad terrorem. 

A pergunta não está para ajudar, ela está para criar pânico e a resposta 
também.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que me parece é que existe um 
desconhecimento da figura do trust por quem fez a Lei e por quem está 
respondendo perguntas. E quando você indaga, você percebe que a 
pessoa não estudou o assunto. E da leitura da resposta, menos ainda.  

E aí fica o problema no colo de quem tem o trust, o trustee, lógico o 
settlor está com a batata quente idem, e o beneficiários que, muitas 
vezes, sequer sabem dessa batata quente que colocaram no colo deles, 
pior ainda.  

Mas o fato é, para fins do Regime de Regularização Cambial, em 31 de 
outubro, se essas pessoas que eu mencionei quiserem se ver livres do 
problema, eu não consigo enxergar que elas não têm que aderir.  

Até o beneficiário que desconhece desta condição, ok. Ele tem uma 
indicação, uma inclinação a dizer que está fora do RERCT. Mas os 
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demais, para que eles possam dizer que resolveram seus problemas, a 
minha inclinação é de que eles vão ter que aderir ao RERCT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Falando em trust, a gente 
teria que ter em mente muitas coisas que são pressupostos para se 
entender o trust e aplicar a Lei n. 13.254/2016 ao trust, como antes 
eram as obrigações de declarar à Receita Federal e ao Banco Central e 
até ao Siscoserv.  

Uma das coisas importantes, que eu acho que é fundamental aqui, é 
que num determinado momento um indivíduo tinha um determinado 
bem e ele colocou este bem na titularidade, na propriedade do trustee. 
O trust é um contrato regido por uma lei de alguma jurisdição que não é 
brasileira. E vamos supor que seja válido na jurisdição, porque senão 
não estaria sendo feito. E vamos supor no trust a prova do fogo, quer 
dizer, não é revogável, o trustee está pensando numa situação futura, 
ele não é beneficiário. Enfim, o trust bom, um trust reputado perante a 
legislação a qual ele está submetido. Ele é refutado um trust bom, cujo 
efeito fundamental é a transferência da propriedade. Não é resolúvel a 
propriedade, é uma transferência de uma propriedade definitiva para o 
trustee com determinados encargos – agora estou falando de acordo 
com os conceitos brasileiros – com determinados encargos, com 
encargos de administrar sempre em determinadas condições, encargo 
de um dia entregar x ou y para determinadas pessoas – muito parecido 
com o fideicomisso brasileiro, não é o fideicomisso, mas é muito 
parecido com o fideicomisso brasileiro.  

Mas o relevante é que nesse momento em que esta pessoa transferiu a 
propriedade dos seus bens para o trustee, ela perdeu a propriedade. Se 
ela perdeu a propriedade, ela está numa situação idêntica àquela que 
ela estaria se ela tivesse feito uma doação no Instituto Brasileiro da 
Transferência não Onerosa de Propriedade. Isto é um doação com 
encargo? Sim. É possível uma doação com encargo? É possível a doação 
com encargo.  

A consequência disso é que, quando chegou em 31 de dezembro de 
2014, essa pessoa não tinha mais aqueles bens. Os bens estão na 
propriedade do trustee, nós sabemos que é uma propriedade muito 
parecida com o nosso patrimônio de afetação, mas é uma situação em 
que claramente a propriedade não pertence mais ao settlor, e não 
pertence de forma nenhuma aos beneficiários, nunca pertenceu aos 
beneficiários.  

De forma que se a transferência dos bens pelo trustee ocorreu – vamos 
ficar numa situação cômoda aqui – há quatro anos, contados em 31 de 
dezembro de 2014, esse settlor que não havia declarado os bens que já 
não são mais dele, fica obrigado a declarar, tanto quanto se tivesse sido 
doado para uma pessoa qualquer, brasileiro ou não. Está certo? Ele é 
obrigado a declarar e se regularizar, porque ele está sujeito às infrações.  
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Agora, se ele fez isso há 30 anos – estou pondo uma data bastante 
elástica para não começarmos a discutir aqui qual é o período – ele já 
não estava em situação irregular, logo ele não tem o que regularizar e os 
beneficiários dele também não, porque eles continuam a não ser 
proprietário.  

É a mesma coisa, vou dar outro exemplo aqui, porque as pessoas 
precisam pensar muito nisso, quando se fala em trust. É a mesma coisa 
que você ter um herdeiro por testamento. O herdeiro por testamento, o 
sucessor, o legatário, ele pode saber ou não saber. O que é relevante 
saber ou não saber? Nada. Ele não é proprietário. Está certo? Ele 
poderá vir a ser um dia. Poderá ser alterado, inclusive, ou revogado o 
testamento.  

No trust é possível que aconteça, mesmo no revogado, é possível que 
haja uma alteração dos beneficiários. Então, a verdade é que o 
beneficiário jamais foi proprietário e ainda não é proprietário. Logo ele 
não tem algo a declarar ou a regularizar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Concordo com você em termos tributários 
e concordo com você em termos de toda uma estrutura, que eu tenho o 
trust revogável e que o trustee administra os bens.  

Eu quero lembrar que estamos no campo penal, e no campo penal mais 
e mais os tribunais, a começar Supremo, têm olhado a questão 
material. Eu teria muito receio em uma situação, vamos supor, em que 
este instituidor seja, por acaso, o primeiro beneficiário – não precisa ser 
nem Deputado, imagine se for Presidente de Câmara – mas se ele for o 
primeiro beneficiário, se ele tiver gestão sobre os bens, se ele puder 
administrar os bens, como devem ser aplicados ou não aplicados... Eu 
tenho muita dúvida de que um argumento, baseado na transferência da 
propriedade possa ter qualquer relevância para efeitos penais.  

Nós estamos falando em termos de uma anistia. Eu quero crer que aqui 
se buscará o beneficial owner e se reconhecerá que o conceito de 
propriedade – eu escrevi um trabalho sobre isso, aliás está na Revista 
de Direito Tributário Atual, que eu trabalhei a questão da propriedade e 
que eu tentei mostrar que o conceito privado de propriedade não é o 
mesmo do Direito Anglo-saxão. No âmbito do trust, eu devo me 
perguntar se a beneficial ownership, que eu estou me referindo agora 
aqui, se eu não deveria sim declarar na hipótese do inciso seguinte.  

O Ricardo trabalha com uma hipótese, e eu endosso, há 30 anos eu 
constitui um trust e eu não tenho mais nem notícia e aquilo para mim já é 
passado e algum dia algum beneficiário vai receber. Estamos juntos. 
Aliás, existe casos como esse. No trust eu vi uma fundação de direito 
privado exatamente nesses termos em que o bisavô constituiu uma 
fundação para os seus beneficiários, os beneficiários recebem – isso é 
uma situação que existe, ou seja, o mundo dos fatos conhece isso.  
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Mas eu já vi muitos outros casos que não são assim, em que a pessoa 
instituiu o trust, mas ao mesmo tempo tem uma grande ingerência 
sobre como os recursos devem ser administrados. Essa pessoa, 
inclusive, é colocada como primeira beneficiária, e depois vem o 
segundo, que é esposa normalmente, e o terceiro, os filhos. Nesses 
casos, eu não estaria tranquilo em dizer aqui que porque se trata de um 
trust, houve uma alienação da propriedade. Eu diria que houve 
alienação civil, mas ao mesmo tempo em que houve, ao mesmo tempo 
surgiu uma propriedade econômica, um beneficial ownership. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você trouxe uma figura 
nova aqui, só quero colocar e não vou emitir a opinião.  

O beneficial owner, em um trust a prova de fogo, esse de 30 anos, ele é 
identificado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, não tem problema nenhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele é identificado. No 
exterior os recursos do trust, na verdade, do trustee, eles são indicados 
por que são os beneficial owners. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, era esse o ponto.  

Nesse trust a prova de bala, o settlor transferiu efetivamente a 
propriedade. E a translação da propriedade, de 30 anos atrás, o retira 
de qualquer consideração a respeito daquela propriedade.  

O fato dele ser um dos beneficiários é outro assunto, aquela 
propriedade ele não tem mais. O que ele tem? Ele tem o direito à 
utilização econômica daquele patrimônio, nas condições estabelecidas 
para serem executadas pelo trustee. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você tem noção que você afirmar isso... – 
veja, eu tendo a concordar com você – mas se nós afirmarmos isso, você 
vai dizer que ele tinha uma propriedade e passou a ter uma segunda, e 
que ele tem que pagar o imposto duas vezes.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Veja, eu não estou... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é isso que você dizendo, mas 
cuidado... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Calma, cuidado. Eu não retiro o que eu 
disse. Eu estou dizendo exatamente isso, com a gravidade que isto 
representa, se nós considerarmos o trust nesta concepção muito bem 
explicada. Porque é realmente um problema, é um problema para a 
gente resolver.  
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Dizer que não é: ah, não, mas espera aí, aquele beneficial não era tão 
beneficial; não é, é a mesma propriedade de antes. Isso é conversa. A 
propriedade que ele tinha no momento que ele transferiu para o trustee 
– o Ricardo trouxe essa posição – a propriedade não é mais dele é do 
trustee.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas pode acontecer, 
Fernando... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, o que ele vai ter de direitos, 
supondo que ele exerça ou não, mas ele tem aqueles direitos 
estabelecidos no acordo que, claro, tem interesse econômico, pois ele é 
beneficiário econômico que pode fazer uso ou não. Mas a obrigação de 
regularização passa a existir na minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que... O Prof. 
Schoueri trouxe uma objeção baseada num trust que não é a prova de 
bala e nem de fogo, é um trust perigoso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em Brasília.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem nome, né? Mas até 
porque. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que eu Cunhei um trust específico.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O trust que acaba de ser 
Cunhado, é um trust perigoso, até na visão brasileira. Será que a 
propriedade realmente foi transferida? Por que aí nós caímos numa 
definição até de simulação... Aparenta transferir, aparenta transferir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí é a patologia, por isso que eu não quis 
entrar nesse problema, porque senão vamos falar: não, nesse caso 
houve simulação, esse trust não é trust irrevogável, é trust revogável, 
então, já é uma outra conversa.  

A gente se fechar no trust a prova de bala fica mais fácil a gente vencer 
um a um o obstáculo. Porque o outro que eu mencionei, a condição do 
beneficial owner que foi settlor, esse está complicado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o caso do Cunhado.  

[risos] 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E outra coisa, a fina 
fotografia, evidentemente, que existe uma situação jurídica e uma 
situação política, que hoje está sendo muito falada nas lides lá de 
Brasília. Politicamente ao ser indagado numa CPI, o indivíduo talvez 
devesse ter dito: olha, eu não tenho; eu institui o trust. Aí eles 
politicamente estariam bem também. Agora, juridicamente, se ele é ou 
não o proprietário, depende de ver o trust dele.  

Muito obrigado pela presença. Semana que vem continuamos. Esse 
assunto continua em aberto até a semana que vem. 
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