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RESUMO 

 

O objetivo é mostrar para a sociedade que sofre grandes mudanças decorrentes da 

globalização na economia e a alta carga tributária, imposta pelo Estado, considerada uma 

carga excessivamente abusiva que há uma alternativa para isto: o planejamento tributário, já 

muito utilizado no meio empresarial, com objetivo, dentro de a legalidade diminuir a carga 

tributária gerando aumento da lucratividade empresarial. Existem diversas formas de 

planejamento tributário, o que será defendido é referente ao planejamento tributário como 

ferramenta do trust, que mesmo não sendo previsto no ordenamento jurídico brasileiro sua 

prática não configura ato ilícito, vez que está presente cada vez mais na realidade brasileira. 

Derivado do direito de Common Law, a aceitação pelo ordenamento jurídico brasileiro que 

tem sua origem no direito romano – grego é um tanto quanto complexo, porém, não 

impossível. Os conceitos utilizados foram de grandes doutrinadores do mundo do direito 

tributário e para, no entanto, para que seja adequo ao Brasil nos levou ao estudo e 

apresentação de forma objetiva uma proposta de aceitação correlata ao tema deste trabalho. 

Contudo, a finalidade que demonstraremos é positiva ao passo que a sociedade e o 

ordenamento jurídico brasileiro só tenham a ganhar, pois o planejamento é a resposta que a 

sociedade necessita, entretanto, o trust é um dos meios possíveis de planejamento tributário o 

que revelaria uma evolução da sociedade jurídica. Sendo como meio de metodologia a forma 

quantitativa, para que traga o estudo da realidade da nossa sociedade, embasada na doutrina e 

legislação.  

 

 

 

Palavra – Chave: Carga Tributária; Planejamento Tributário; Trust 

  



11 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective is to show to the society that undergoes great changes due to globalization in 

the economy and the high tax burden, imposed by the State, considered an excessively 

abusive charge that there is an alternative to this: tax planning, already widely used in 

business, with objective, within the legality to reduce the tax burden generating an increase in 

corporate profitability. There are several forms of tax planning, what will be defended is 

related to tax planning as a tool of the Trust, which even though not foreseen in the Brazilian 

legal system, its practice does not constitute an unlawful act, since it is increasingly present in 

the Brazilian reality. Derived from the law of Common Law, acceptance by the Brazilian 

legal system that originates in Roman - Greek law is somewhat complex, but not impossible. 

The concepts used were of great doctrines of the world of tax law and, however, to be 

adequate to Brazil led us to the study and presentation of an objective form a proposal of 

correlation to the theme of this work. However, the purpose we will demonstrate is positive 

while Brazilian society and the Brazilian legal system only have to win, since planning is the 

answer that society needs, however, the Trust is one of the possible means of tax planning 

which would reveal an evolution of the legal society. As an means of methodology the 

quantitative form, so that it brings the study of the reality of our society, based on the doctrine 

and legislation. 

 

 

 

Keywords: Tax Burden; Tax Planning; Trust. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de trazer à baila, o problema a ser abordado nesta Monografia, devemos 

compreender que nosso país é constituído na forma de República Federativa e a Constituição 

Federal regulamenta o Sistema Tributário, distribuindo a competência tributária nas três 

esferas da federação – União, Estados, Municípios e DF.  

Devemos considerar que o mercado é um setor produtivo, responsável por gerar 

riquezas, e que parte destas equivale para o Estado, em formas de pagamentos de tributos 

excessivos. 

A presente Monografia vem demonstrar que o nosso Sistema Tributário é complexo 

em razão de sua vasta e truncada legislação, além do que possui uma carga tributária 

excessiva, fato este, relevante para programarmos se possamos reduzir a carga tributária de 

forma lícita?  

Sabendo deste fator que interfere diretamente na empresa e na vida da sociedade, a 

questão é: O porquê desta necessidade de realizar o planejamento tributário? E se basta o 

planejamento tributário seguir as leis para que seja correto? 

Compreende-se então que para solucionar o problema, é preciso que a forma de 

demonstrar a melhor maneira para redução da carga tributária, explorando os campos do 

direito tributário para chegar ao objetivo do planejamento tributário, e com isso, consideramos 

que, a opção mais adequada para este feito dentro das empresas e amplamente na sociedade é 

o efetivo planejamento tributário. 

Sabemos que a tributação é um fator essencial para a manutenção de uma empresa, 

de uma sociedade e de um Estado, e com isso devemos cumprir as obrigações tributárias 

existente em nosso território, para que o Estado funcione e cumpra com seus objetivos – 

Dever do contribuinte e Obrigação do Estado. 

Desta forma, como será abordado nesta Monografia, o nosso Estado é adepto a um 

Sistema Tributário muito complexo, que tem uma carga excessiva de tributos, gerando 

diversos problemas quando da aplicação da tributação pelos setores da economia. 

Portanto, uma das ferramentas para proteger o contribuinte dos abusos cometidos 

pelo Estado é sem dúvida o planejamento tributário. 

Ressaltado que, a eficaz e os benefícios do planejamento tributário na vida real das 

empresas e da sociedade, de forma lícita, faz com que seja possível a diminuição dos custos 

com os tributos, sua postergação ou até mesmo a não incidência do fato gerador, sem 
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prejudicar os contribuintes que fazem do planejamento tributário meio de economia e 

lucratividade. 

Por outros olhos, esta sistemática está criando cada vez mais oportunidades para os 

profissionais que se habilitam a entender e interpretar o Sistema Tributário. Sendo que, o 

profissional do direito é preparado para buscar nas legislações vigentes de maneira a trazer o 

meio benéfico no que tange a diminuição da carga tributária. Estes profissionais são munidos 

em encontrar nas leis lacunas e fazê-las interpretações que aos olhos dos contribuintes não 

seriam possíveis.  

Portanto, como é de praxe, o Sistema Tributário Nacional tem uma carga tributária 

excessiva, que deixa o contribuinte impossibilitado em cumprir as inúmeras obrigações 

tributárias, o que nos motiva sempre, em entender este sistema para permitir aos contribuintes, 

dentro da lei, pagar menos carga tributária. 

Este é o motivo plausível em se demonstrar nesta Monografia a figura do Estado com 

o Contribuinte e o instituto que se torna uma das formas de solução na carga tributária 

excessiva – o Planejamento Tributário, que poderá ser feito pela empresa nos três regimes de 

tributação, quais sejam: o Lucro Real, o Lucro Presumido e o Simples Nacional. Assim, 

delimitando o objeto desta Monografia optou-se por analisar o planejamento tributário 

utilizando como instrumento o trust. 

O trabalho tem como objetivo a análise do sistema tributário nacional com a 

finalidade de entender suas regras de aplicação, para então, estudar quais as hipóteses de 

planejamento tributário são admitidas pelos órgãos administrativos brasileiros. 

Imprescindível estudar o sistema tributário nacional, por ser ponto de partida para 

esta Monografia, que visa demonstrar o impacto da carga tributária excessiva sobre as 

relações empresariais. 

Por fim, será feito um estudo aprofundado sobre planeamento tributário, para que se 

encontrem as melhores opções validas que tem por finalidade reduzir, evitar ou postergar a 

carga tributária, de forma eficiente e legal. É possível também utilizar o planejamento 

tributário como forma de administração e proteção de bens.  

Diante destes objetivos, têm-se os desdobramentos dos seguintes objetivos 

específicos: Demonstrar a atual realidade do Sistema Tributário Nacional e a insatisfação dos 

Contribuintes na realidade dos encargos tributários abusivos; Demonstrar a importância do 

Direito Tributário e os seus institutos, conceituando-os exemplificativamente; 
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Demonstrar a real importância do Planejamento Tributário dentro das empresas, 

mostrando as formas lícitas e ilícitas; Pesquisar dados por meio de revisão bibliográfica e 

legislativa de como evitar, reduzir ou postergar o pagamento dos tributos, reduzindo a carga 

tributária. 

Portanto, como método de apresentação do tema, esboçando, no corpo do texto 

análises de estudos correlatos para que seja complemento da Monografia e meio de atualizar e 

retomar o tema.  Fechando com uma análise e demonstração que é possível o trust, 

enquadrando-o como ferramenta de planejamento tributário e apresentar que apesar de não ser 

previsto no ordenamento jurídico brasileiro, sua pratica é frequente na sociedade brasileira. 

Sendo o objetivo relevante para apresentar e validar uma proposta correlata ao tema de 

aceitação do trust no ordenamento jurídico pátrio. 

Em função de toda esta problemática, a necessidade de mudanças são constantes e 

necessárias, então, percebe-se que nesta dinâmica, o fisco vem trabalhando para desenvolver 

mecanismos e métodos que coíbam a prática da sonegação fiscal, atitude evidenciada pela 

criação de mecanismos como a super receita, e softwares extremamente eficientes e com 

enorme capacidade de cruzamento de informações. 

Portanto, as informações a serem buscadas quando da confecção da monografia são 

importantes para entender o funcionamento do sistema tributário brasileiro, demonstrando até 

que ponto os aspectos fiscais influenciam no crescimento das empresas, e até que meio o trust 

se torna uma ferramenta para o planejamento tributário. 

Apesar de não ser um tema novo, justifica-se o presente projeto por trazer uma 

correlação entre o pagamento de impostos e a competitividade, a informalidade como meio de 

existência em um sistema tributário complexo e pesado, e o planejamento tributário como 

ferramenta de controle e de sobrevivência dentro das normas legais vigentes em nosso país. 

Desse modo, trata-se de um trabalho desenvolvido com base na pesquisa de materiais 

doutrinários, jurisprudenciais e nas legislações vigentes em nosso sistema jurídico. Os 

desenvolvidos são feitos por analises com base em pesquisa e comparações qualitativa, com a 

finalidade de verificar a relação da realidade com o objeto de estudo.  

Do ponto de vista dos objetivos, foi realizada a pesquisa descritiva através de 

métodos de estudos de hipóteses e casos, o qual visa à compreensão global do caso. Além 

disso, foi também utilizada à pesquisa bibliográfica, com o objetivo de fornecer informações 
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mais detalhadas sobre o assunto da pesquisa (Planejamento Tributário como Ferramenta do 

Trust) para esclarecer conceitos e levantar material já existente para ser empregado na área do 

Planejamento Tributário e em especifico para o trust. Este estudo é pautado na revisão de 

obras de diversos autores, como CREPALDI, CARVALHO, SABBAG, BORGES, entre 

outros doutrinadores, e os que tratam do assunto por meio de teses, artigos e livros (com 

analises de trabalhos correlatos), como também, na aplicação do conhecimento adquirido no 

decorrer das disciplinas cursadas pelo autor.  

Para chegar à conclusão da pesquisa, por meio de analises de dados coletadas por 

doutrinadores e pesquisas em sites de estatísticas, além de métodos da observação sistemática, 

a fim de compreender como funciona o sistema tributário, o planejamento tributário e o trust. 

Contudo, foi necessário para concluir tais compreensões o estudo de pesquisas históricas de 

alguns institutos para frente conceituarmos de maneira clara. Portanto, se fez relevante a 

utilização de quadros e tabelas exemplificativas e comparativas, a fim de identificar, assimilar 

ou diferenciar institutos e conceitos de forma clara e objetiva.  
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DA IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CADA CAPÍTULO 

 

 CAPÍTULO 1º - NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

  

O estudo deste capítulo se torna relevante, uma vez que, para compressão do 

planejamento tributário – tema deste trabalho se faz necessário à abordagem dos pormenores 

que englobam o planejamento e que fazem parte e derivam do direito tributário. 

Diante isto, não podemos estudar as esferas do planejamento tributário, sem antes 

compreendermos ao que venha ser o direito tributário e os seus institutos. Portanto, diante 

desta análise, verificamos a importância deste estudo para continuarmos ao estudo do 

planejamento tributário. 

Relevante se faz que, se abordarmos cada esfera, dividindo os capítulos nestes 

institutos importantes que cercam o tema é demonstrar que, para os leigos neste assunto, o 

planejamento tributário é eficaz se quem o aplica compreende todos os institutos pertinentes 

ao tema. 

 

CAPÍTULO 2º - NOÇÕES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Passar pelo estudo do planejamento tributário é de suma importância para este 

trabalho, pois é o tema principal e foco desta Monografia. Após o estudo do 1º Capítulo, 

podemos compreender o planejamento tributário e estuda-lo a fundo mediante o 

conhecimento adquirido e abordado no Capítulo anterior. 

Devemos ressaltar que, o planejamento tributário aborda vários anglos e esfera de 

planejamentos que visam à redução da carga tributária, porém, neste trabalho o foco do 

planejamento tributário é para demonstrá-lo dentro do sistema trust, enquadrando o trust 

como uma ferramenta de planejamento tributário. 

No entanto, o estudo de cada tópico abordado é de grande importância, para que 

chegando ao final a compreensão deste instituto se torna fácil e aplicável. Portanto, o estudo a 

fundo do planejamento tributário, passando por todas as suas esferas nos leva a entendê-lo e 

com clareza passarmos ao próximo capítulo dotado dos conhecimentos pertinentes ao restante 

do tema. 

Com o objetivo de trazer a realidade da sociedade, por meio de estudos doutrinários e 

em legislações o que busca a sociedade: a lucratividade e economia, mas com o intuito de 

atualizar o sistema jurídico brasileiro com a aplicação do trust – exposta no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3º - O TRUST NAS EMPRESAS E A PROPOSTA DO TRUST PARA O 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 

Por fim, o tema escolhido na abordagem deste trabalho se concretiza neste capítulo, 

após passarmos pelo breve estudo do direito tributário e do planejamento tributário e 

compreendidos esses institutos, passaremos por uma breve explicação do que é o trust e do 

por que fora escolhido para este trabalho. 

Portanto, neste Capítulo, passaremos por mais alguns estudos das esferas que cercam 

o trust para conseguimos demonstrar que ele também configura uma forma de planejamento 

tributário.  

Porém, em consequência com esta abordagem necessária se faz dividir o capitulo em 

dos tópicos, sendo: 1. O estudo do trust como planejamento tributário e; 2. Proposta para 

implementação do trust no sistema jurídico brasileiro.  

Devemos enfatizar que, o segundo tópico não se trata do tema deste trabalho, porém 

se torna relevante, na medida em que, o trust não é expresso em nossa legislação, sendo o 

estudo deste, baseado em doutrinas, conceitos e legislação estrangeira. Portanto, o segundo 

tópico fora criado como consequência do tema escolhido, sendo relatado como um breve 

estudo e não sendo pormenorizado no estudo de cada tópico relevante à proposta do trust.  

O porquê de demonstrar o trust como ferramenta do planejamento tributário é a alta 

carga tributária, o os mecanismos que o fisco vem trabalhando para coibir cada vez mais a 

pratica de sonegação fiscal – planejamento tributário ilícito.  

No entanto, os contribuintes na busca de diminuir a carga tributaria e obter mais 

lucratividade e economia, buscam brechas nas legislações para obter maiores resultados, 

assim, gera o planejamento tributário, porém, o que é defeso nesta Monografia é aquilo que 

está dentro da licitude. 

Além disso, o sistema jurídico brasileiro esta atrasado no que se refere ao direito 

tributário, visto que, em outros países como, por exemplo, derivado do Common Law existem 

mecanismos que possam contribuir na diminuição ou postergação dos tributários e que os 

resultados que geram são significativos ao passo que tragam lucros, economias e garantias de 

patrimônio, o chamado trust, que pode ser eficaz para a sociedade.  

 

CAPÍTULO 4º - ESTUDO DE TRABALHOS CORRELATOS 
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Neste capitulo, utilizaremos de um método de pesquisa para que possamos identificar 

que o tema exposto nesta Monografia é relevante ao passo que existem tantas outras pesquisas 

fundadas em trabalhos de alto nível. 

Com analises de trabalhos correlatos ao tema proposto nesta Monografia tem por 

finalidade demonstrar o instituto na visão de outros autores que também buscam pela eficácia 

e efetivação do tema.  

Não menos importante, com isto, demonstra que o tema é conhecido e discutido por 

doutrinadores e pelos autores destes trabalhos correlatos. Com isso, nos leva a uma 

fundamentação segura e definitiva para que seja defendida pontualmente e de forma clara. 

E por fim, poder demonstrar a solução do problema, com a compreensão do conjunto 

de informações obtidas com os estudos dos capítulos anteriores, que se fazem relevante para 

compreensão do tema e solução do problema que cerca a realidade. 

 

CAPÍTULO 5º - DO TRUST COMO FERRAMENTA DO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

Após a exposição do tema de maneira generalizada, conceituando-os e classificando 

todos os institutos, passaremos por este capítulo para concluir toda temática e conceitos 

defendidos nos capítulos anteriores.  

Neste, visa à abordagem do planejamento trust como ferramenta do planejamento 

tributário inserido dentro da sociedade e demonstrar a realidade da sociedade que busca cada 

vez mais lucratividade e economia para crescer no mercado de trabalho.  

O que se pretende para o fechamento deste trabalho consiste em utilizar um método 

de comparação conceitual dos doutrinadores apresentados anteriormente, juntamente com um 

exemplo hipotético coletado com os dados e conceitos estudados nos Capítulos anteriores e 

que podem ser considerados pertinentes para a elucidação do problema de pesquisa por meio 

da hipótese, ambos, anteriormente apresentados. Para tal analise, pretende-se expor tudo que 

foi estudado nos capítulos anteriores como meio de conclusão para que fundamente esta 

pesquisa, com base em trabalhos já estudados sobre o tema. O que se pretende, pois é, 

demonstrar um caminho possível, uma nova forma, que apresenta vantagens qualitativas 

explicita quando comparada as soluções clássicas disponíveis na ampla literatura e presenta 

na realidade da sociedade. 
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CAPÍTULO 1 – DAS NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

O objetivo desta monografia é demonstrar, por meio de estudos aprofundados, e 

interpretações legislativas solucionar os problemas que a maioria das empresas, seja elas de 

grande porte ou as microempresas enfrentam em sua carta tributaria afim de, cumprir suas 

obrigações tributárias, mas que destas geram a maior parte das despesas empresariais, 

podendo até mesmo levar esta empresa a decretação de falência ou a sua má execução de 

atividades. Dentro desta vertente, podemos catalogar que o contribuinte nunca viu com bons 

olhos a carga tributária incidente no seu dia-a-dia. 

Diante desta análise, chegaremos ao ponto de vista de trazer à baila o problema e 

junto dele uma solução para melhor atender a economia das empresas, trazer para elas uma 

forma licita de reduzir, evitar ou postergar o pagamento dos seus Tributos, demonstrando as 

vantagens de um Planejamento Tributário. 

 

1.1. EPÍTOME DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Para adentrar ao respectivo tema, passaremos neste tópico por uma breve síntese 

do Sistema Tributário Nacional, pois deste vem emanado o atual problema que passaremos a 

expor ao longo deste trabalho e ao final uma solução, sendo este de suma importância por 

tudo que venha envolver o Direito Tributário. 

 Previsto no I Livro, Título I do CTN, no artigo 2º, nota-se: 

 

Artigo 2º: O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 

Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em 

resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis 

federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. 

 

Parafraseando, o conceito de Sistema Tributário é entendido como sendo o 

complexo de regras jurídicas formado pelos tributos instituídos em um país ou região 

autônoma e os princípios e normas que os regem (MUSGRAVE, 1976). 

Neste contexto, podemos concluir que o Sistema Tributário instituído no Brasil é 

composto por três elementos: os tributos, os princípios e as normas. 

Em outra vertente, não deixaremos de demonstrar que o Sistema Tributário não tem 

uma concepção suficiente, como demonstra nossos direitos, a ideia de que, como será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
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conceituado neste capítulo que o povo contribui para o Estado atender tais necessidades 

inerentes a ele e ao povo.  

Nas palavras de, Ives Gandra da Silva Martins, onde diz que, a Teoria Kelseniana 

tem prevalecido como prioridade, pelo fato de: “É que todos os contribuintes sabem que 

pagam mais do que deveriam pagar para atender as necessidades maiores do Estado e às 

necessidades menores dos detentores do poder” (MARTINS, 1995, p. 15 e 16). Neste 

entendimento, os detentores do poder é o povo, assim, deixam de cumprir o dever de 

atender as necessidades, cujo feito deveriam ser para a sociedade. 

Contudo, Ives Gandra da Silva Martins, claramente esboça, com toda certeza, que 

defendemos firmemente que o atual Sistema Tributário: 

 

Como o anterior, é mais uma carta de direitos do contribuinte contra a excessiva e 

reconhecida carga tributária da Federação tripartida que é o Brasil (...). Tendo o 

constituinte plena consciência de que a carga tributária é excessiva, optou, como já 

fizera o constituinte anterior, por um sistema rígido, pelo qual tudo o que estiver 

em lei é permitido ao Fisco e nada obriga ao contribuinte se em lei não estiver 

(...). Portanto, tem o Fisco o direito de brandir a espada da imposição, mas tem o 

contribuinte o direito de se defender com o escudo da lei (MARTINS, 1995, p. 

19). Grifo nosso. 

 

Neste contexto, o que é defeso desta Monografia, de que se a carga tributária não 

fosse tão excessiva, os contribuintes não buscariam seus direitos nas lacunas existentes nas 

legislações vigentes, tão pouco se valeria de medidas para não incidência ou redução da 

obrigação tributária. Valendo-se que o Direito Tributário é uma norma regida pela Lei 

Complementar, sendo uma garantia e segurança para o Sistema Tributário, pela 

complexidade desta. 

O Brasil é o país onde a carga tributária é uma das mais elevadas, estando no 14º 

lugar, sendo que 40% do Produto Interno Bruto Nacional são tributos1. 

Destarte, valendo-se desse Sistema Tributário, que a carta tributária é excessiva e, 

consequentemente, se tornara consideravelmente mais excessiva, o que já nos fez esperar 

isto no passo em que se deu o velho Sistema Tributário (MARTINS, 1995). E nesse 

desenvolvimento, como forma de redução da carga tributária excessiva o plano é o instituto 

do Planejamento Tributário. 

Além disso, o nosso Sistema Tributário deriva do Direito Romano, não é apenas a 

carga tributária excessiva que é ponto neste trabalho, mas também a falta de atualização do 

                                                      
1 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-america-

latina--diz-ocde,10000021608. Acessado em: 03/07/2017. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-america-latina--diz-ocde,10000021608
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-america-latina--diz-ocde,10000021608
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mesmo pelo fato de estarmos ao passo de utilizarmos de métodos estrangeira – o Trust, para 

evitarmos o pagamento excessivo de tributos e proteger nossos patrimônios, o que será 

trabalhado a fundo no Capítulo 3º, para estarmos aptos a definir esta Monografia.  

Assim nesta vertente, como forma de desenvolvimento e entendimento ao tema, 

passaremos por alguns conceitos relevantes para o Direito Tributário.  

 

1.2.  O DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Antes de adentrarmos especificamente ao que é Tributo, passaremos por uma 

breve explicação do Direito Tributário, pois, necessário se faz para entendermos as esferas 

dos Tributos.  

O Direito Tributário tem por objetivo de atender as necessidades sociais/estatais, 

impondo o Estado a participar, e como obrigação deste oferecer e suprir estas necessidades 

inerentes à sociedade territorial, com isso, surgindo uma relação jurídica tributaria entre 

Estado e sociedade. Porém, para que isto ocorra é preciso que haja contribuições, em forma de 

pagamentos de Tributos.  

Assim, Eduardo Sabbag explana o entendimento: 

 

O Estado necessita, em sua atividade financeira, captar recursos materiais para 

manter sua estrutura, disponibilizando ao cidadão-contribuinte os serviços que lhe 

compete, como autêntico provedor das necessidades coletivas. (SABBAG, 2016, 

p.50). 

 

É obrigação de o Estado proporcionar o bem estar ao cidadão-contribuinte, na 

manutenção do Estado, mas é dever do cidadão contribuir para os cofres públicos, gerando 

uma ideia de bate e volta. Esta relação esta regulada dentro dos princípios da Igualdade e da 

Legalidade, trazidos pela CF/882, ou seja, todos serão iguais perante a lei, na medida de suas 

desigualdades e não há tributação sem lei que a regulamente/estabelece.   

Segundo Rubens Gomes de Souza, define o que é Direito Tributário, em um conceito 

breve e explicativo, onde cita: “(...) o ramos do direito público que rege as relações jurídicas 

entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado no que se 

refere à obtenção de receitas que correspondem ao conceito de tributos.” (SOUZA, 1975, p. 

40). 

                                                      
2 Ambos os princípios estão previstos no rol do artigo 5º da CF/88, sendo: Princípio da Igualdade: Artigo 5º, 

caput: “Todos são iguais perante a lei (...) Grifo nosso; Princípio da Legalidade: Artigo 5º, inciso II: Ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude da lei. 
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Diante deste entendimento, podemos identificar que o Direito Tributário é o ramo do 

Direito Público, oriundo com o Poder-Estado, trazendo o particular (contribuinte) na 

participação dos lucros obtidos pelo Estado, pela sua atividade financeira. Ele nada mais é que 

a regularização das relações jurídicas de aumentar as atividades financeiras do Estado, onde 

quem suporta os ônus são os contribuintes. 

Em outras palavras, segundo Ives Gandra da Silva Martins: 

 

A imposição tributária, como decorrência das necessidades do Estado em gerar 

recursos para sua manutenção e a dos governos que o administram, é fenômeno que 

surge no campo da Economia, sendo reavaliado na área de Finanças Públicas e 

normatizado pela Ciência do Direito. (MARTINS, 1995, p. 09).   

 

Contudo, compreendidos o que é o Direito Tributário, o Tributo é decorrente deste 

instituto, sendo uma obrigação tributária para o cidadão-contribuinte, o polo passivo da 

relação jurídica tributária, o cidadão-contribuinte pode ser pessoa física quanto pessoa 

jurídica, é o devedor dos Tributos. Quando que a parte do polo ativo é o Estado, divididos 

entre União, Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal, são os credores, a parte que 

recebe os ônus tributários pagos pelo polo passivo, contribuinte – gerando a obrigação 

tributária, conforme estabelece o artigo 119 e 121 do CTN, com relação aos Sujeitos da 

relação tributária 

 

1.3.  CONCEITO DE TRIBUTO 

 

Tributo vem conceituado no artigo 3º do CTN, que diz: “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 

Nesse sentido, o artigo 3º do CTN, mostra que o Tributo é prestação pecuniária 

compulsória, é instituído traves de lei, e cobrada através de lançamentos de Tributos. Vale 

ressaltar que a prestação é paga em moeda, apenas. Sendo uma exigência do artigo para que 

não ocorram casos em que a obrigação de dar¹ se transforma como forma de pagamento. 

Dispõe o artigo 162 do CTN:  

 

Artigo 162: O pagamento é efetuado: 

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal; 
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II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo 

mecânico. 

 

Nesse contexto, Ruy Barbosa Nogueira, entende-se por Tributo: 

 

Os Tributos (...) são as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio dos 

indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de tributar, às vezes consorciado com 

o poder de regular), mas disciplinado por normas de direto público que constituem o 

Direito Tributário. (NOGUEIRA, 1995, p. 155). Grifo nosso. 

 

Assim, concluindo que os Tributos são pagamentos recolhidos pelo Estado dos 

cidadãos-contribuintes, baseado no seu poder fiscal – é o dever/direito de contribuir de acordo 

com o seu patrimônio, estabelecidos por lei, sem distinção na medida de suas desigualdades, 

para manutenção da atividade financeira estatal dentro do território nacional. 

 

1.3.1. Obrigação Tributária 

 

Como já explanado à cima, a Obrigação Tributária é relativa ao pagamento de 

Tributos ou Multas, ou seja, esta é a Obrigação Principal, que tem como ente o Polo Ativo 

(Fisco e Poder Público) este é o credor, e o Polo Passivo (Sociedade Contribuinte) que é o 

devedor desta obrigação, estes também são chamados de Sujeitos Ativos e Sujeitos Passivos. 

Podemos então, compreender que da obrigação tributária gera a Relação Jurídica Tributária 

entre os Sujeitos Ativos e os Sujeitos Passivos. 

Assim, podemos definir que a Obrigação Tributária é a peça fundamental do Direito 

Tributário. (MARTINS, 1995). 

Entretanto, a Obrigação Principal é de pagar, em dinheiro, os Tributos ou Multas, 

descumpridas esta obrigação por parte do Sujeito Passivo, gera a chamada Obrigação 

Acessória, constituída pelo descumprimento da Obrigação Principal, gerando sansões pela 

pratica de atos ilícitos, que são as multas. 

Neste contexto, Hugo de Brito Machado, define o que venha ser a Obrigação 

Tributária: 

 

É a relação jurídica em virtude da qual o particular (Sujeito Passivo) tem o dever de 

prestar dinheiro ao Estado (Sujeito Ativo), ou de fazer, não fazer, ou tolerar algo no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e o Estado tem o direito de 

constituir contra o particular um credito. (MACHADO, 2006, p. 141). 
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Ambas as Obrigações estão definidas no artigo 113, §1º e §2º do CTN, in versus: 

 

Artigo 113: A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto 

o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente. 

§ 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. 

 

Assim sendo, o CTN adotou a doutrina que defende a existência da obrigação de dar, 

obrigação de dar, fazer e não fazer. A primeira conhecida como Obrigação Principal, já as 

outras de Obrigação Acessória. (MARTINS, 1995, p. 216). 

Compreendendo que a Obrigação Tributária tem três fontes: 

 

➢ A Lei; 

➢ O Fato Gerador; 

➢ O Lançamento.  

 

Portanto, “a Obrigação Tributária tem três fontes, a saber: a lei, o fato previsto na 

lei (fato gerador) e o lançamento”. (SOUZA, 1960). 

  

1.4.  CLASSIFICAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

Depois de feitas as considerações anteriores, passamos para a classificação dos 

tributos, necessários para compreensão deste instituto e divisão de cada espécie, onde 

determina as formas de contribuições, competências e fato gerador – situação que faz nascer à 

obrigação tributária através de lançamento. 

No entendimento doutrinário, há cinco classificações de Tributos, colocando em 

discussão duas classificação relevante de divisão: Divisão Tripartida e Divisão Pentapartida, 

sendo esta uma afronta ao que está explícito na Constituição Federal em seu artigo 145 e ao 

artigo 5º do Código Tributário Nacional, vejamos as cinco classificações e as duas Divisões. 

  

1.4.1. Das Divisões Tripartida e Pentapartida 
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Eduardo Sabagge elaborou um quadro exemplificativo, demonstrando as 

classificações dos Tributos e as Divisões, assim demonstra: (SABAGGE, 2016, p. 771).  

 

Tabela 1 – CLASSIFICAÇÃO E DIVISÃO DOS TRIBUTOS 

 

DIVISÃO TRIPARTIDA           IMPOSTO 
  “Tripé Tributário”               TAXAS 
       (CF e CTN)                        CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

DIVISÃO 
PENTAPARTIDA 

 

DOUTRINA E                           EMPRÉTIMOS COMPULSÓRIOS 
JURISPRUDÊNCIA                  CONTRIBUIÇÕES  
 

Fonte: SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8º ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 771. 

 

Diante desta ilustração podemos identificar que a Divisão Tripartida é aquela 

explicita em um rol taxativo pela CF/88 culminada com o CTN, ou seja, cabe a União, 

Estados, Municípios e DF instituir Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. Entretanto, a 

Doutrina e a Jurisprudência classificam mais dois tipos de Tributos, sendo a Divisão 

Pentapartida, incluindo a este rol o Empréstimo Compulsório e as Contribuições, ressalvados 

pelo artigo 148 e 149 da Constituição Federal.  

Contudo, há que se considerar que a Divisão Pentapartida é a ideal, na vertente do 

Sistema Tributário Nacional, por ela ser mais abrangente e determinativa, pois mesmo estes 

dois tributos não estando recepcionado pelo rol que estabelece a CF/88, este cumpre todos os 

requisitos para o devido lançamento e atende ao que ressalvamos sobre a carga excessiva 

tributária.  

Em uma visão de operador do Direito, defendendo a ideia que esta Divisão 

Pentapartida nada mais é que a forma do Estado em aumentar cada vez mais a carga tributária 

dos contribuintes, da qual já é considerada excessiva, visto que a visão da Divisão 

Pentapertida veio ter muito respaldo foi entre as décadas de 80 e 90, quando surgiram com 

grande expressividade as contribuições e os empréstimos compulsórios, vindas ser 

regulamento pelo CF em 1988 (SABBAG, 2016). 

Neste contexto, segundo Luciano Amaro, podemos então afirmar:  
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As variações da doutrina em torno do tema têm sido numerosas. A par das 

classificações bipartidas, há as tripartidas, quadripartidas, quinquipartidas. E o 

campo é propício para a ampliação do rol, dependendo do nível de especificação 

analítica a que se chegue. (AMARO, 2008, p. 65). 

 

Todavia, diante de tal consideração, estudaremos como meio de forma a completar 

os institutos as cinco classificações dos tributos. 

 

1.4.2. Receita Vinculada e Receita Não Vinculada 

 

Para que se possam compreender a fundo os tipos de Tributos, passaremos por um 

breve resumo de Tributos de Receita Vinculada e Tributos de Receita não Vinculada, para 

compreender o que a CF/88 quis dizer com a destinação legal do produto da arrecadação do 

tributo, é basicamente quando a arrecadação de determinado tributo é destinada para 

determinada despesa, se trata de Receita Vinculada, pois há uma destinação para essa 

arrecadação. Por outro lado, os Tributos de Receita não Vinculada, toda arrecadação é 

destinado para Serviços Públicos, sem uma regra determinativa para sua destinação, ou seja, 

sem vinculação especifica.  

Após esta elucidação, passaremos para os Tributos em espécies, que são classificados 

entre Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria, Empréstimos Compulsórios e 

Contribuições Parafiscais (Sociais), para que possamos compreender estes institutos e 

encaminharmos ao que de fato se vale o Planejamento Tributário, onde vejamos: 

 

1.4.3. Imposto 

 

Esta espécie está disciplinada no artigo 16 do CTN, conceituando-o, no que tange: 

“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte”. 

O artigo 16 conceitua que o Imposto é relativo à pessoa do contribuinte, sem 

intervenção do Estado ou atividade estatal, podemos entender que o Imposto é decorrente de 

uma atividade do contribuinte. 

Esboçando, como exemplo o IPTU e o IPVA, quando que, basta ser proprietário 

destes bens moveis ou imóveis no 1º dia de cada ano – fato gerador, para houver 

automaticamente o lançamento -. Vemos, que nessa relação jurídica não há atividade estatal, 

mas sim, a atividade particular do contribuinte. 
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Desse modo, para Paulo de Barros Carvalho, “podemos definir imposto como o 

tributo que tem por hipótese de incidência um fato alheio a qualquer atuação do Poder 

Público”. (CARVALHO, 2014, p.36).  

Entretanto, podemos definir o Imposto como sendo não vinculado ao Estado, por não 

ter nenhuma incidência de atividade estatal.  

  Assim, Para José Eduardo Soares de Melo, o Imposto sinaliza: “Um tipo de tributo 

que tem como elemento fundamental um ato, negócio ou situação jurídica respaldada em 

substrato econômico, pertinente a uma pessoa privada, sem qualquer participação direta e 

imediata do Poder Público”. (MELO, 2008, p. 55). 

Como exemplificado a cima, o conceito de Imposto independe de atividade estatal, 

ou seja, de alguma prestação do Estado, basta o fato gerador estar vinculado às atividades 

inerentes ao contribuinte, como aquisição de patrimônio móvel ou imóvel – IPVA ou IPTU 

ou renda – IRPF e IRPJ, prestação de serviços – ISSQN, industrialização de produtos – IPI.  

  

1.4.4. Taxas 

 

As Taxas diferentes dos Tributos ela é atrelada às ações estatais, independente de 

atividades dos particulares – polo passivo -, ou seja, ela é cobrada mediante o fato gerador em 

que as atividades que o Estado exerce incidem direta ou indiretamente ao contribuinte.  

Desse modo, como bem assevera Luciano Amaro, acerca do tema: “o fato gerador 

da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do Estado. O Estado exerce determinada 

atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela atividade”. (AMARO, 

2008, p. 31). 

As Taxas podem ser classificadas como sendo Tributos vinculados, decorrentes de 

uma atividade da Administração Pública, onde este exerce o Poder de Polícia ou a utilização, 

efetiva ou potencial de Serviço Público Específico e Divisível prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição, conforme estabelece o artigo 145, II da CF/88 cumulado com o artigo 

77 do CTN3. Portanto, as Taxas são cobradas exclusivamente perante as ações e atividades do 

Estado, conforme a Administração Pública. 

                                                      
3 Assim, estabelece o artigo 77 do CTN, que as taxas são: “As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. 
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Podemos identificar duas espécies de Taxas no nosso Sistema Tributário Nacional, 

sendo: a) Taxa de Polícia e; b) Taxa de Serviço ou de Utilização. Ambas expressas no CTN, 

especificamente nos artigos 78 e 79. 

  

a) Taxa de Polícia: Luciano Amaro, “a taxa de polícia é cobrada em razão da atividade 

do Estado, que verifica o cumprimento das exigências legais pertinentes e concede a licença, 

a autorização, o alvará e etc”. (AMARO, 2008, p. 33). 

A Taxa de Polícia vem expressa no artigo 78 do CTN4, e ela funciona como 

cumprimento da lei, para que as atividades fiscalizatórias permitirem as cobranças dos 

Tributos ou exercer os direitos e deveres em prol da coletividade. Essas atividades 

fiscalizatórias é o ponto chave de encontrar algo irregular ou de fazer regularizar algo para o 

devido funcionamento ou segurança. 

 

b) Taxa de Serviço: Para Eduardo Sabbag: “A taxa de serviço, também denominada 

taxa de utilização, será cobrada em razão da prestação estatal de um serviço público 

específico e divisível”. (SABBAG, 2016, p.816). Fundada no artigo 79 do CTN. 

Diante o conceito, se nota diferente da Taxa de Polícia este é cobrado através de uma 

prestação de serviço pelo Órgão Público competente totalmente volta para a coletividade, 

sendo este serviço especifico e divisível, mas, para que haja a cobrança são necessários os 

dois requisitos, que são cumulativos.  

Desse modo, Hugo de Brito Machado, explana: o serviço público será “toda e 

qualquer atividade prestacional realizada pelo Estado, ou por quem fizer suas vezes, para 

satisfazer, de modo concreto e de forma direta, necessidades coletivas”. (MACHADO, 2006, 

p. 426).  

O Serviço é especifico por ter um sujeito passivo determinado e identificável e 

divisível por permitir sua individualização, podendo ser utilizado para apenas um 

contribuinte.  

Assim, Ruy Barbosa Nogueira, explana sobre o Serviço Identificável: “também 

intitulado serviço público “singular” (ou ut singuli), é aquele destacável em unidades 

                                                      
4 O artigo 78 do CTN define a Taxa de Polícia, onde expressa: “Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos”. 
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autônomas de utilização, permitindo-se identificar o sujeito passivo, ou seja, direciona-se, 

assim, a um número determinado de pessoas”. (NOGUEIRA, 1995, p. 162). 

Serviço Divisível: “é aquele passível de individualização ou suscetível de utilização 

individual pelo contribuinte”. (NOGUEIRA, 1995, p. 162). 

Portanto, para a cobrança das Taxas, necessário se faz que a prestação de Serviço 

Público seja especifico e divisível, contendo os dois requisitos para o lançamento. 

 

1.4.5.  Contribuição de Melhorias 

 

A contribuição de melhoria vem expressa pela CF/88 em seu artigo 145, III. 

Podemos extrair deste que a contribuição de melhoria se dá por alguma obra realizada pelo 

Estado e que desta trouxe alguma valorização ao imóvel.  

Nesta vertente, Eduardo Sabbag, conceitua:  

 

A contribuição de melhoria está prevista no nosso ordenamento jurídico na 

Constituição Federal (art. 145, III) e no Código Tributário Nacional (arts. 81 e 82), 

manifestando-se no poder impositivo de exigir o tributo dos proprietários de bens 

imóveis valorizados com a realização de uma obra pública. (SABBAG, 2016, p. 

875). 

 

Nesse mesmo sentido: “(...) para as contribuições de melhoria, prevalece à ideia de 

proporcionalidade ao benefício especial recebido, em decorrência da obra pública”. 

(SABBAG, 2016, p.878) Grifo nosso. 

Diante desse aclaramento, a contribuição de melhoria não se enquadra como tributo 

nem como taxa, ela é específica e tem como fato gerador a valorização do imóvel do 

contribuinte decorrente de obra pública, ou seja, apenas será cobrada se do serviço público 

gerar uma valorização, aumento do valor do imóvel, porém, esse serviço não é especifico ao 

contribuinte e sim a uma determinada coletividade que se beneficiou dessa valorização.  

O objetivo da contribuição de melhoria é devolver aos cofres públicos o valor 

aplicado na realização dessas obras públicas que resultou em valorização do imóvel do 

contribuinte. Ressaltante, que a Contribuição de Melhoria só gera se da obra pública gerar 

valorização do imóvel do contribuinte e não apenas pela simples realização da obra. Tem que 

haver correlação direta entre a obra e a valorização imobiliária.  

Portanto, mediante a aludida interpretação, nas palavras de Eduardo Sabbag, 

podemos concluir que “(...) a contribuição de melhoria se apresenta como um tipo de tributo 
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vinculado que tem por hipótese de incidência uma atuação estatal indiretamente referida ao 

contribuinte”. (SABBAG, 2016, p. 887). 

Podemos eximir como exemplo de Obra Pública que possa gerar valorização 

imobiliária são construções de Praças Públicas no bairro ou até mesmo pavimentações de 

ruas. 

 

1.4.6. Empréstimo Compulsório 

 

O Empréstimo Compulsório vem expresso no artigo 148 da CF/88 culminado com o 

artigo 15 do CTN5, em que prevê no corpo do texto que cabe a União e por meio de Lei 

Complementar instituir o Empréstimo Compulsório, em casos excepcionais, sendo de 

competência Federal. 

Há uma grande e relevante discussão doutrinária a respeito da modalidade do 

Empréstimo Compulsório, se deste é um Tributo ou um Contrato de Empréstimo de Direito 

Público.  

Diante dos relevantes estudos, passamos a conclusão e defesa de que o Empréstimo 

Compulsório é de caráter Tributário, ou seja, é como um tributo autônomo, uma vez que se 

albergam os requisitos exposto no artigo 3º do CTN. Destarte, que o Empréstimo 

Compulsório, assim como o Tributo ele não depende de vontade própria do contribuinte, 

sendo este, dependente da exação da lei, obrigatoriedade.  

Nos dizeres de Eduardo Sabbag, elogiável defesa, podemos completar a conclusão da 

característica do referido Empréstimo: 

 

Trata-se de gravame compulsório, com lastro legal, uma vez que impõe uma 

obrigação ex lege de carrear para o Fisco o montante pecuniário mutuado. Assim, 

não se pode associar o empréstimo compulsório à seara da “contratualidade”, pois se 

trata de inexorável tributo, e, como tal, voluntário não pode ser. (SABBAG, 2016, p. 

937). 

 

Entretanto, é cediço que o Empréstimo Compulsório tem caráter restituível, ou seja, 

o contribuinte paga; e o Estado devolve, restitui o pagamento do contribuinte, por isso, 

Empréstimo Compulsório.  

 

                                                      
5 Assim determina o artigo 148 da CF/88: “A União, mediante Lei Complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios”. Culminado com o artigo 15 do CTN, que estabelece: “Somente a União, nos seguintes casos 

excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios”. 
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Empréstimo = ato de emprestar. 

Compulsório = ato obrigatório, sem escolha, vontade.  

 

Assim, explana Luciano Amaro: “O empréstimo compulsório é um ingresso de 

recursos temporários nos cofres do Estado, pois a arrecadação acarreta para o Estado a 

obrigação de restituir a importância que foi emprestada”. (AMARO, 2008, p. 50). 

Portanto, toda via o Empréstimo Compulsório, é mais um instituto do Direito 

Tributário defendido pela Doutrina e Jurisprudência, incluída no rol do artigo 145 da CF/88, 

pois, apesar de ser instituída apenas em casos excepcionais, sua contribuição vai para os 

cofres públicos para ser revertida a coletividade pelo Poder Público, e deste não deixa de se 

tornar uma contribuição. 

 

1.4.7. Contribuições e Contribuições Parafiscais 

 

Não menos importante, as Contribuições vem expressa pela Carta Magna em seu 

artigo 149, não deixando de prever essa classificação para o Sistema Nacional Tributário, 

também incluída pela Doutrina e Jurisprudência majoritária no rol que estabelece a CF/88.   

As Contribuições tem característica de Receita Vinculada, pois elas demandam de 

contribuições cujos objetivos são destinados a determinados serviços, também são dotados de 

natureza jurídica tributaria, por estarem estabelecidas por normas legais, de cunho 

exclusivamente da União. 

Desta forma, as Contribuições gera uma grande discussão em tenta-la classifica-la 

entre Tributo, Taxa ou Imposto. A luz desta discussão defende que as Contribuições são 

classificadas como Tributos, assim assevera Eduardo Sabbag: “As contribuições são tributos 

destinados ao financiamento de gastos específicos, sobrevindo no contexto de intervenção do 

Estado no campo social e econômico, sempre no cumprimento dos ditames da política de 

governo”. (SABBAG, 2016, p. 985). 

Assim, as Contribuições se atrelam aos Tributos, por desta também emanar a 

intervenção do Estado, estar enleado à Receita Vinculada, por ter gastos específicos para 

determinados serviços comandado pelo Órgão Público competente. 

   

➢ Contribuições Parafiscais 
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Por outra banda, as Contribuições Parafiscais, demostra como nome, que esta anda 

juntamente com o Fiscal, paralelo ao Estado, ou seja, é de responsabilidade do Estado ou da 

pessoa desses fiscalizar – competência tributária6 (Estabelecida pelos artigos 6º, 7º e 8º do 

CTN). Esta Contribuição Parafiscal é devida a entidades paraestatais descentralizadas7. 

Nas palavras de Eduardo Sabbag:  

  

A contribuição parafiscal é tributo devido a entidades paraestatais, em razão de 

atividades especiais por elas desempenhadas. Atribui-se, assim, a titularidade delas a 

tais órgãos da administração descentralizada, diversos daqueles entes que detêm o 

poder de as instituir, com o fim de arrecadá-las em benefício próprio. (SABBAG, 

2016, p. 986). 

 

Neste contexto, Ruy Barbosa Nogueira, também consagra: 

 

As funções desses órgãos são funções estatais descentralizadas ou de 

interesse público, e essas arrecadações são as chamadas ‘finanças paralelas’ 

porque via de regra não são recolhidas ao tesouro público, não entram para o 

orçamento do Estado. (NOGUEIRA, 1980, p. 179). 

 

Esclarecido as Contribuições, se faz necessário um breve resumo do artigo 149 da 

CF/88, expresso no corpo do texto Constitucional algumas espécies de Contribuições, quais 

sejam: a) Contribuições Sociais; b) Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico; c) 

Contribuições das Categorias Profissionais ou Econômicas. 

De uma forma lacônica, citaremos cada instituto das Contribuições, de maneira a se 

expor uma conclusão simples das Contribuições. 

 

a) Contribuições Sociais 

 

                                                      
6 CARVALHO, assim conceitua a competência tributária: “Competência tributária. Titulares. Entes Políticos. A 

competência tributária é a parcela de poder conferida pela Constituição a cada ente político (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) para instituição de tributos. Apenas os entes políticos, pois, são titulares de 

competência tributária”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª ed. São Paulo: 

Saraiva: 2004). 

7 A expressão entidade paraestatal é amplamente utilizada para denominar as organizações sociais autônomas, 

que funciona de forma paralela ao Estado sem integrá-lo; realizando uma atividade de interesse público, sem se 

confundir com o serviço público próprio do Estado. Diferencia-se por submeter-se a um regime jurídico de 

direito privado, mas, cumulativamente, gozando de privilégios e sofrendo restrições próprias da Administração 

Pública. A característica principal das organizações sociais autônomas é a colaboração com o poder público. Ela 

não é serviço público e não é atividade inteiramente privada. Ela está numa zona intermediária. Disponível em: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=5299&n_link=revista_artigos_leitura. Acessado dia 

31/08/2017.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=5299&n_link=revista_artigos_leitura
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Para Kiyoshi Harada, “a contribuição social é espécie tributária vinculada à 

atuação indireta do Estado. Tem como fato gerador uma atuação indireta do Poder Público 

mediatamente referido ao sujeito passivo da obrigação tributária”. (HARADA, 2001, p. 

259). 

Nesse diapasão, a Contribuição Social é de Receita Vinculada, onde o investimento é 

determinado e independe da atuação do Estado, para tanto, é de cunho voltado ao 

contribuinte, pois a obrigação tributária é do sujeito passivo e o dever é do Estado. 

 De uma forma genérica, nesta monografia, denomino as Contribuições Sociais para 

um todo, mas, acima de tudo respeitando as termologias apresentadas pelos Doutrinadores e 

pelas Jurisprudências que alberga as espécies de Contribuições Socais, como sendo: a) 

Contribuições Geris; b) Contribuições de Seguridade Social; c) “Outas” Contribuições. Pois, 

embora, sobre tudo, seja um instituto importante das Contribuições, não é relevante ao tema 

em fomento classifica-la uma a uma, sendo apenas essencial citar a Contribuição de 

Seguridade Social. 

  

➢ Contribuição de Seguridade Social: estas são destinadas a financiar a 

seguridade social, tais como as contribuições para o INSS, autarquia Federal. 

Neste contexto, Eduardo Sabbag, explana: “toda a sociedade de forma direta ou 

indireta, financia a seguridade social, o que revela a concretização do princípio da 

solidariedade”. (SABBAG, 2016, p. 1033). 

 

b) Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 

 

De competência exclusiva da União, Tributo Federal. 

Nas palavras de Eduardo Sabbag, que explana sobre o tema, conceitua:  

 

(...) Justifica -se a existência das Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico ou CIDEs. De fato, há atividades econômicas que devem sofrer 

intervenção do Estado Federal, a fim de que sobre elas se promova ora um controle 

fiscalizatório, regulando seu fluxo produtivo, ora uma atividade de fomento, 

tendente à melhoria do setor beneficiado, escolhido com pontualidade. (SABBAG, 

2016, p. 1.009 e 1.010). 

 

c) Contribuições das Categorias Profissionais ou Econômicas 
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As Contribuições das Categorias Profissionais ou Econômicas vêm atreladas as 

Contribuições Sociais, esta demanda de Contribuições atreladas as Categorias de classe 

Profissionais ou Econômicas. É uma subespécie das Contribuições Sociais. 

Podemos classificar que desta contribuição, emana a contribuição sindical, defendida 

pelo STF, e trazida pela CLT nos artigo 578 e 5798 culminado com o artigo 8º da CF/88 (parte 

final), esta é uma subespécie arcada pelo trabalhador, correspondente ao montante do seu 

salário, conforme estabelece os respectivos artigos citados. Esta apenas será cobrada se o 

empregado estiver filiado a alguma categoria profissional. Portanto, é considerado Tributo 

Compulsório, exigido em lei. 

A discussão que cerca a classificação dos tributos é relevante para o estudo deste 

instituto, mas para o objetivo desta Monografia não é tão importante explorar cada discussão à 

cerca do tema, citando cada divergência doutrinária e jurisprudencial. A finalidade geral desta 

Monografia é de expor as principais esferas trazendo o mais breve e completo assunto 

relevante ao tema, que deste faz necessário para que seja compreendido por completo.  

 

1.5. NOÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

O estudo deste tópico é para mostrar que o responsável pelas ações dentro da 

Relação Jurídica Tributária e quem assumirá a Obrigação Tributária entre o Sujeito Ativo da 

relação e o Sujeito Passivo. Como analisado a Obrigação Tributária no tópico 1.3.1, a figura 

do sujeito passivo como o responsável da relação.  

Conforme expresso no artigo 121 do CTN: “Sujeito passivo da obrigação principal é 

a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. 

Sendo esse Sujeito Passivo: 

 

➢ O Contribuinte; 

➢ O Responsável. 

 

                                                      
8 Assim determinam os artigos 578 e 579 da CLT: Artigo 578: “As contribuições devidas aos Sindicatos pelos 

que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas 

referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas (...)”. Grifo 

nosso. Artigo 579: “A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão (...)”. Grifo nosso. 
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Classificação expressa no referido artigo, incisos I e II do CTN. Vejamos a distinção 

entre os Sujeitos Passivos. 

A distinção está expressa na tabela a seguir: 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

ITENS CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL 

Tributos devidos até a 

morte 

De cujus Espólio 

Tributos devidos até a 

morte e não pagos até a 

partilha 

De cujus Herdeiros 

Tributos devidos após a 

morte 

Espólio Inventariante (solidária) 

 Fonte: baseado em PAULO, Vicente; ALEXANDRIANO, Marcelo. Manual de Direito Tributário. 8º ed. Rio 

de Janeiro, 2009. 

 

Portanto, identificamos mediante a tabela com relação à responsabilidade tributária, 

os tributos devidos até a morte do de cujus9 o responsável pelo pagamento deste é o espólio10; 

em outro caso, os tributos devidos até a morte, porem que não foram pagos até a partilha dos 

bens serão responsáveis por estes tributos os herdeiros do de cujus; já em outro caso, os 

tributos devidos após a morte do espólio o responsável é o inventariante que arcara 

solidariamente pelos tributos devidos. 

Há que ressaltar que existem no CTN diversos tipos de responsabilidade tributária, 

sendo que o quadro exemplificativo acima formaliza um dos tipos de responsabilidade 

tributaria, quando que são os tipos: 

 

I) Responsabilidade Tributária por Substituição;  

II) Responsabilidade Tributária Progressiva; 

III) Substituição Tributária Regressiva; 

                                                      
9 Entende-se na tradução livre da palavra que de cujus é o falecido, cujos seus bens estão em inventário pronto 

para partilha. 
10 Na acepção termológica da palavra, Espólio: “É o conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo "de 

cujus" e que será partilhado no inventário”. Note-se que o espólio responde por todas as dívidas do falecido. 

Disponível em: http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/790/Espolio. Acessado em: 13/10/2017. 

http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/790/Espolio


40 
 

IV) Responsabilidade Tributária por Transferência; 

V) Responsabilidade Tributária por Sucessão – como exemplificado acima; 

VI) Responsabilidade Tributária por Imputação Legal; 

VI.I. Responsabilidade Tributária Solidária; 

VI.II. Responsabilidade Tributária Pessoal; 

VII) Responsabilidade Tributária por Infrações. 

   

Segundo Ives Gandra da Silva Martins, Responsabilidade Tributária é: 

 

A imposição legal da sujeição passiva da obrigação tributária a uma pessoa física ou 

jurídica que, sem revestir a condição de contribuinte, se vincula com o respectivo 

fato gerador, seja com exclusão da responsabilidade do contribuinte “substituto”, 

seja assumindo com o contribuinte, supletivamente, a responsabilidade total ou 

parcial (transferência) pelo cumprimento da obrigação. (MARTINS, 1995, p. 234). 

 

Assim, em outras palavras, quem será o responsável pelo pagamento do Tributo. A 

responsabilidade tributária se divide em duas classificações: 

 

➢ Responsabilidade Tributária Originária; 

➢ Responsabilidade Tributária Derivada. 

  

Dentro destes institutos e compreendidos um pouco deles, parafraseando o que se faz 

relevante, o próximo estudo é uma breve passagem aos princípios como forma de conclusão 

desde Capítulo e ao Direito Tributário. 

 

1.6. PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEIAM O DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Os princípios têm grande função e importância no Direito Tributário e no ramo do 

Direito ao todo, pois dele surgiu às normas; os princípios é a base, o ápice do Direito seu 

fundamento e sua essência. 

Assim, já dizia Ives Gandra da Silva Martins: “Impossível se faz o estudo da 

imposição tributaria, em sua plenitude, se aquele que tiver que estuda-la não dominar os 

princípios fundamentais (...)” (MARTINS, 1995, p. 09) Grifo nosso. 

Diante disto, a teor “Das Noções de Direito Tributário” visto no capítulo 1, é 

notório que o Estado necessita capturar recursos dos contribuintes/coletividade – em forma de 
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Tributos, Impostos, Taxas, Contribuições de Melhorias, Empréstimos Compulsórios e 

Contribuições – para que consiga manter sua atividade financeira e cumprir as obrigações que 

compete a ele.  

Neste contexto, a CF/88 impôs os Limites ao Poder de Tributar que surgiu dos 

Princípios e das Imunidades Constitucionais que foram adicionados pela CF/88 nos artigos 

150, 151 e 152.  

Nos dizeres de Eduardo Sabbag, podemos firmemente defender que: 

 

O poder de tributar é, em verdade, um poder de direito, lastreado no consentimento 

dos cidadãos, destinatários da invasão patrimonial, tendente à percepção do tributo. 

Se há em seu emprego uma parcela de força, ela se mostra institucionalizada, dotada 

de juridicidade. (SABBAG, 2016, p. 80).  

  

Nesse seguimento, Ruy Barbosa Nogueira, corrobora que: “o poder de tributar é, 

portanto, uma decorrência inevitável da soberania que o Estado exerce sobre as pessoas de 

seu território, ao qual corresponde, por parte dos indivíduos, um dever de prestação”. 

(NOGUEIRA, 1973, p. 140). 

Portanto, ressaltando que o Direito Tributário é regulado por normas compulsórias – 

gerando obrigatoriedade na relação jurídica tributária – os Princípios vem para regular essa 

norma, limitando-a e separando os poderes que desta relação jurídica tributária necessita, para 

que não haja o que se chama de força estatal, concluindo que os princípios também sejam uma 

garantia deste efeito.  

Os Princípios são (regulados pela CF/88): 

 

a) Legalidade Tributária (art. 150, I):  

 

Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal: 

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

  

Nesse contexto, segundo Roque Antônio Carrazza, sinalizando que “é da essência de 

nosso regime republicano que as pessoas só devem pagar os tributos em cuja cobrança 

consentirem”. (CARRAZZA, 2008, p. 245). 

 

b) Anterioridade Tributária (art. 150, III, b e c); 

 

Artigo 150. (...) Grifo nosso. 
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(...) 

III – Cobrar tributos: 

(...)  

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou amentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou amentou, observando o dispositivo na alínea b. 

 

Diante da acepção, o princípio da anterioridade tributária avoca a análise da lei 

tributária, seja ela Federal, Estadual, Municipal ou distrital. (SABBAG, 2016) 

  

c) Isonomia Tributária (art. 150, II); 

 

Artigo 150. (...) Grifo nosso. 

(...) 

II – Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 

função por ele exercida, independentemente de denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos.   

 

Neste contexto, Eduardo Sabbag: “Trata-se de postulado específico que veda o 

tratamento tributário desigual a contribuintes que se encontrem em situação de equivalência 

ou equipolência.”. (SABBAG, 2016, p. 257). 

 

d) Irretroatividade Tributária (art. 150, III, a); 

 

Artigo 150. (...) Grifo nosso. 

(...) 

III – Cobrar tributos: 

a) Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou amentado. 

 

Nas palavras de Eduardo Sabbag: (...) “se mostra especificamente rechaçada, em 

prol da vigência prospectiva da lei fiscal”. (SABBAG, 2016, p. 356). Grifo nosso. 

Segundo Láudio Camargo Fabretti: “a lei se aplica aos fatos que ocorrem após sua 

entrada em vigor. Não pode retroagir para alcançar fatos já ocorridos na vigência de lei 

anterior”. (FABRETTI, 1998, p. 122). 

 

e)  Vedação ao Confisco (art. 150, IV); 
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O artigo 150, inciso IV dita: “Utilizar tributo com efeito de confisco”. Assim, 

conceitua Eduardo Sabbag: 

 

É da essência do texto constitucional que a carga tributária seja aceitável, razão por 

que o legislador houve por bem regrar o poder de tributar com as conhecidas 

limitações principiológicas a este poder, destacando-se, sobretudo, o postulado 

constitucional que veda o tributo com efeito de confisco. (SABBAG, 2016, p. 430). 

 

f) Não limitação ao Tráfego de Pessoas e Bens e a Ressalva do Pedágio (art. 

150, V); 

 

Artigo 150. (...) Grifo nosso 

(...) 

V – Estabelecer limitações ao trafego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas 

pelo Poder Público. 

 

Portanto, nos ditames de Eduardo Sabbag, acerca deste princípio: “a 

intermunicipalidade e a interestadualidade não poderão ser fatos geradores de quaisquer 

tributos, sejam federais, estaduais ou municipais”. (SABBAG, 2016, p.468). 

 

g) Uniformidade Geográfica (art. 151, I); 

 

Artigo 151. É vedado à União: 

I – Instituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional ou que 

implique distinção ou preferência em relação à Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro (...) Grifo nosso. 

 

Neste contexto, pode-se afirmar que é de competência exclusiva da União, instituir 

Tributos de cunho Federal dentro do Território Nacional (SABBAG, 2016). 

Explanados a relevância do Direito Tributário e seus institutos, o próximo Capítulo 

ressalva a finalidade e as vantagens do Planejamento Tributário, trazendo a solução de 

redução para a carga tributária empresarial. 
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CAPÍTULO 2 – DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM GERAL 

 

O objetivo deste Capítulo é esclarecer o procedimento vigente na legislação, seja ele 

de cunho lícito ou ilícito, mas que possa demonstrar de forma clara, a estrutura dos tópicos 

seguintes. 

Além de compreender cada instituto que rege o Sistema Tributário dentro e os 

processos Tributários das Empresas, tendo entre alguns os crimes, os regimes tributáveis, 

elisão, evasão e demais. Especificando o Planejamento Tributário como relevância maior a 

este Capítulo. 

Vejamos que existem dois caminhos que o Planejamento Tributário nos guiará, o 

caminho que faz a prática de atos ilícitos e o que será defendido nesta Monografia de forma 

clara e objetiva a pratica do Planejamento Tributário de forma licita, buscando nas legislações 

vigentes interpretações e lacunas que possam solucionar a carga tributária da empresa e a 

redução financeira. 

O estudo desse instituto é importante, visto que, para delimitar o próximo capítulo é 

importante que compreendessem o que é o Planejamento Tributário, para que possamos 

implementar o Trust em determinada empresa, demonstrando o aspecto de redução e sua 

resultado positivo.  

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

De acordo com as legislações vigentes e o crescer da carga tributária, o ato de 

planejar vem ganhando grande respaldo na sociedade empresarial e até mesmo na vida 

particular dos contribuintes.  

O planejamento tributário vem ganhando cada vez mais espaço no meio jurídico, 

empresarial e contábil, visto que a economia que deste resulta é significativa para o evoluir 

das empresas.  

Esta percepção vem sido esboçada desde a década de 80, com o intuito de reduzir a 

carga tributária, o que se entende, que nestas palavras já havia a noção do Planejamento 

Tributário, mas que na época esta carga tributária tinha como concepção que desta atendia 

apenas as necessidades públicas, em outras palavras, a carga tributária é excessiva em 

qualquer território e período histórico, pelo mau governo e o excesso do Estado pelo poder de 

tributar (MARTINS, 1995).  
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Assim, numa vertente histórica, o Ilustre Coordenador Ives Gandra da Silva Martins, 

define muito bem essa passagem, nota-se: 

 

Grande parte do esforço mundial na década de 80 para reduzir a carga tributária 

global decorre desta percepção fenomênica, ou seja, a de que a presença do Estado, 

quanto maior, mais dolorosa ao cidadão, devendo ser reduzida às menores 

dimensões possíveis para permitir a segurança interna e externa (...). (MARTINS, 

1995, p. 14). Grifo nosso. 

 

O CTN e a CF/88 regula este instituto de forma a proporcionar ao profissional da 

área melhorias e mais lucros às empresas, estes institutos vem cada vez mais crescendo, visto 

que o Sistema Nacional Tributário não para de crescer, para atender e caminhar juntamente 

com o evoluir empresarial e da sociedade. 

Assim, aumentando o mercado de trabalho, os lucros empresariais, a rotação do 

marcado nacional e até mesmo internacional, pois as empresas ganham maneiras licitas para 

aumentarem os seus rendimentos, sem que esta possa praticar algum crime.  

Nesta esfera de entendimento, Lúcia Helena Briski Young, ressalva: “No entanto, o 

planejamento tributário vem a ser um modo utilizado de maneira a precaver gastos 

tributários, mediante analises de profissionais, visualizando ações de ordem jurídica, 

buscando as melhores maneiras e as mais econômicas para a empresa”. (YOUNG, 2006, p. 

23). 

Diante disto, Lúcia Helena Briski Young, ainda assegura: “O Planejamento 

Tributário vem assim a compreender os aspectos fiscais, contábeis, financeiros, trabalhistas, 

societários e jurídicos, englobando todas as esferas com estudos de atividades lícitas”. 

(YOUNG, 2011, p 24). 

 

2.1. CONCEITO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Em um estudo profundo do que é Planejamento Tributário, Silvio Aparecido 

Crepaldi estabelece uma definição do que venha a ser, onde explana: 

 

O planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal, é um ato 

preventivo que, dentro da estrita observação da legislação brasileira vigente, visa 

encontrar mecanismos que permitam diminuir o desembolso financeiro com 

pagamento de tributos, tornando-se algo latente nas administrações empresariais. 

(CREPALDI, 2012, p. 4). 
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Assim, o Planejamento Tributário nada mais é do que o papel de um profissional de 

direito que estuda nas legislações lacunas que possam trazer uma economia e lucros na vida 

real empresarial. Estas brechas são de cunhos lícitos e destes não geram qualquer tipo de 

crime para a empresa. 

Nesta esfera, o planejamento tributário é o termo utilizado para representar o 

conjunto de procedimentos lícitos, adotados pelo contribuinte, com a finalidade de eliminar, 

reduzir ou postergar o momento de pagamento dos tributos (SILLOS, 2011).  

Vale ressaltar que a economia que o Planejamento Tributário estabelece é no que 

tange aos pagamentos de Tributos, no estudo da vida da empresa para que seja evitada a 

ocorrência do fato gerador, e, consequentemente, o seu lançamento.  

É uma forma de descobrir e evitar que a empresa paga por Tributos que não sejam 

necessários ou que é de obrigação tributária da empresa pagar mais que se possa ser pago por 

uma alíquota ou base de cálculo menor ou em momento mais oportuno.   

Desse modo, para colocar o Planejamento Tributário no campo dos negócios 

econômicos das empresas, é necessário que sejam analisados tais requisitos: 

 

➢ A legislação Tributária; 

➢ Possibilidade de substituição Tributária da Empresa; 

➢ Ramo de atuação da Empresa; 

➢ Operações Financeiras; 

➢ Possibilidades de Aproveitamento de Créditos Tributários. 

 

Nos pensamentos de, Ives Gandra da Silva Martins, o contribuinte tem: 

 

(...) a liberdade de planejar e praticar atos que não produzem tributação, ou 

acarretem a redução das obrigações tributárias, assim como a liberdade de omissão 

da prática de atos que importem em tributo devido (...). (MARTINS, 1995, p. 370). 

Grifo nosso. 

 

Ainda aperfeiçoa:  

 

Daí por que o contribuinte tem o direito de não pagar tributo, desde que, usando de 

sua liberdade, assegure a intocabilidade de seu patrimônio, não praticando os atos e 

negócios que constituem fatos geradores de tributos. Na verdade, os fatos geradores 

estão por aí, instituídos em leis, para que os contribuintes os praticam ou deixam de 

praticá-los. (MARTINS, 1995, p. 372).  
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Portanto, o cidadão-contribuinte é livre dentro dos limites legais para deixar de 

pagar, evitar ou reduzir sua carga tributária ou o respectivo lançamento de determinados 

tributos. Sendo assim, é uma faculdade do contribuinte, em permanecer inerente à lei, ou 

desta utilizar a seu favor na obtenção de permanecer bem assegurando no seu patrimônio, na 

economia, nos lucros, dentre outros. 

  

2.1.1. Finalidades e Benefícios do Planejamento Tributário 

 

Podemos explanar que o Planejamento Tributário tem como objetivo a diminuição ou 

a não incidência tributária, ou seja, tornar com que a Obrigação Tributária da empresa seja 

reduzida ou eliminada para que esta obtenha um maior lucro e uma economia empresarial. 

Percebemos hoje em dia a carga tributária vem crescendo cada vez mais, exigindo 

assim, constantemente dos contribuintes a procura de profissionais para que encontrem 

lacunas nas legislações, com o objetivo de diminui, evitar ou postergar os custos tributários. 

Sendo assim, a ferramenta para solucionar estes impactos tributários, com analises e estudos é 

o Planejamento Tributário.  

Conforme esboça, Láudio Camargo Fabretti: “O estudo feito preventivamente, ou 

seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e 

econômicos e as alternativas legais menos onerosas, denominando-o Planejamento 

Tributário”. (FABRETTI, 2006, p. 30).   

Nessa linha, explana, com clareza, novamente, Silvio Aparecido Crepaldi:  

  

Sua finalidade baseia-se em evitar a incidência tributária, com o intuito de evitar a 

ocorrência do fato gerador do tributo, minimizando, assim, seu montante, no sentido 

de reduzir a alíquota ou a base de cálculo. (...) O principal método de planejamento é 

aquele feito personalizadamente para a empresa ou grupo empresarial. Essa é uma 

ótima opção para a redução dos custos de produção e, consequentemente, para 

aumentar a margem de lucro empresarial. (CREPALDI, 2012, p. 4 e p. 5). Grifo 

nosso 

 

O planejamento tributário concede como benéficos a redução ou a não incidência dos 

Tributos, onde há uma lacuna na legislação que permita este feito.  

Assim, chegamos a ponto de ter uma margem tributaria eficiente dentro de uma 

empresa, neste raciocino, sequencialmente, do ponto de vista Tributário, mediante análise de 

atividades lícitas, por meio de brechas na legislação, redução da Obrigação Tributária, 

tornando esta menos onerosa e gerando lucro para a empresa (CREPALDI, 2012). 



48 
 

Vejamos de forma clara os objetivos e finalidades que com o estudo do Planejamento 

Tributário nas legislações vigentes e análise dos casos e vida da empresa, o quão, importante 

é, pois as oportunidades de redução da carga tributária de forma lícita, afeta de modo positivo, 

diretamente no custo benefício, financeiro e econômico da empresa. 

  

➢ Redução ou Eliminação da Carga Tributária 

➢ Operações e Redução da Base Tributária 

➢ Postergação dos Pagamentos dos Tributos 

➢ Eliminação de Probabilidades da Carga Tributária 

➢ Redução de Custos 

➢ Evitar a Incidência dos Tributos 

➢ Evitar a Aplicação de Penalidades 

➢ Recuperação dos Tributos Recolhidos Indevidamente 

 

Salientando:  

 

Um dos fatores essenciais dentro das estratégias de competitividade das empresas é 

o planejamento tributário. A perfeita gestão fiscal alcança a redução de custos, 

ocasionando reflexos positivos na situação financeira e econômica da empresa. É 

sabido que a tributação (impostos, taxas e contribuições) é um dos principais itens 

na composição do preço final de qualquer produto. A sobrevivência do negócio 

requer que o empresário conheça os tributos incidentes sobre a sua atividade, 

buscando soluções seguras e legais para a diminuição da carga tributária, além de 

assegurar o correto cumprimento das obrigações fiscais, evitando multas e 

contingências fiscais. (CREPALDI, 2012, p. 06). 

 

Parafraseando, que de princípio manter a empresa em uma margem real e 

considerável de lucratividade é o objetivo maior, pensar primeiro na sobrevivência da 

empresa, é pensar na sociedade, mais vale uma empresa em pé, estável gerando lucros, 

atividades, produtos finais, rotatividade no mercado financeiro, e empregos para a sociedade 

do que deixar a carga tributária tomar conta dos negócios empresariais. O estudo aprofundado 

das legislações, das empresas, o conhecimento das tributações, do mercado financeiro é de 

suma importância para que chegassem ao resultado final do Planejamento Tributário, cujo 

objetivo é demonstrar as vantagens deste instituto. 

  

2.2. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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Neste enquadramento vejamos que a Administração Tributária é denominada como 

um conjunto de órgãos Públicos, que está ligada a parte financeira do Estado, e que compete a 

ela aplicar e fiscalizar a legislação tributária por parte dos terceiros (CREPALDI, 2012). 

Nesta vertente, nota-se que para Kiyoshi Harada a: 

 

Administração tributária é a atividade do poder público voltada para a fiscalização e 

arrecadação tributária. É um procedimento que objetiva verificar o cumprimento das 

obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos tendentes a deflagrar a 

cobrança coativa e expedir as certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito 

passivo. (HARADA, 2001, p. 395). 

 

2.2.1. Do Lançamento 

 

O lançamento vem expresso no artigo 142 do CTN, onde detalha:  

 

Artigo 142: Compete privativamente à autoridade administrativa, constituir o credito 

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tende a 

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 

Sendo assim, o lançamento é ato de competência do Fisco, podendo ser de cunho 

exclusivo ou de auxílio do contribuinte, em algumas modalidades, para a constituição do 

Crédito Tributário (SABBAG, 2016). 

Existem três tipos de lançamentos: 

 

2.2.1.1. Lançamento de Ofício 

 

Esta modalidade está prevista no artigo 149 do CTN11, onde estabelece nos seus 

incisos os casos em que se dará este crédito.  

Entende-se, sendo aquele que o Fisco, munidos de dados suficientes para realizar a 

cobrança do crédito – lançamento (SABBAG, 2016). 

 

                                                      
11 Assim estabelece o artigo 149 do CTN: O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 

III - quando a pessoa legalmente obrigada (...). Grifo nosso. 
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2.2.1.2. Lançamento por Declaração 

 

Previsto no artigo 147 do CTN, onde caracteriza a figura do sujeito passivo ou 

terceiro para que preste informação tributária pertinente à autoridade administrativa, com 

relação à matéria de fato, sendo a matéria de direito de competência exclusiva da autoridade 

administrativa – a efetivação do crédito tributário.   

Refere-se ao ato realizado pelo contribuinte, sujeito passivo, com base nas 

informações necessárias por ele concedidas à autoridade lançadora (SABBAG, 2016). 

  

2.2.1.3. Lançamento por Homologação  

 

Nota-se expresso no artigo 150 do CTN, este vem munido da atividade do sujeito 

passivo com o dever de antecipar o pagamento de tal tributo, a ele fica obrigado esta 

demanda, que se passará homologada após o consentimento do sujeito ativo – autoridade 

competente.  

Este se trata do auxílio exclusivo do contribuinte, sujeito passivo, dele se dá as 

informações pertinentes, o recolhimento e a base do montante declarado, antes da atividade do 

Fisco (SABBAG, 2016). 

  

2.2.2. Auto de Infração 

 

Auto de infração como o próprio nome já diz, é uma imposição de multa, que 

caracteriza ato ilícito pelo sujeito passivo da obrigação tributária, expedido pela 

Administração Pública cujo cunho é de respectiva penalidade (CREPALDI, 2012). 

Este documento é formal e deverá ser lavrado por Servidor Competente, sendo 

preenchidos com os requisitos a ele pertinentes para sua lavratura. 

   

2.2.3. Fiscalização 

 

Este disposto, é de cunho extremamente importante, por ser o ápice de todo o sistema 

tributário, deste se revela e mantém os atos dos sujeitos passivos justo, conforme a obrigação 

tributária a eles inerente.    
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Previsto no Título IV do CTN, no artigo 194, dispõe que em caráter geral ou 

especificamente, a competência e os poderes de fiscalização e aplicação às autoridades 

administrativas.  

Em outra vertente, estão sujeitos as fiscalizações pela Administração Tributária: 

 

➢ Pessoas naturais (físicas) ou Jurídicas; 

➢ Contribuintes ou não Contribuintes; 

➢ Que possuem Imunidade Tributária;  

➢ E os sujeitos que são Isentos¹.  

 

Contextualizando, sendo assim, é de competência da autoridade de fiscalização 

respeitar o fiel cumprimento, independente dos sujeitos envolvido na relação jurídica 

tributária, da sua condição ou natureza. É obrigação inequívoca de qualquer pessoa jurídica ou 

física de dar à fiscalização tributária amplo acesso aos seus registros contábeis ou documentos 

respectivos. (CREPALDI, 2012). 

De outro modo, em face da fiscalização, Eduardo Sabbag esboça:  

 

A fiscalização deve permear seu trabalho mantendo-se fiel aos campos de interesse 

da Administração, sem promover a extrapolação da sua competência administrativa 

(...). Toda exigência deve ser geral, dotada de razoabilidade e tendente a proteger os 

interesses públicos primários. (SABBAG, 2016, p. 1.961 e 1961). Grifo nosso. 

 

Contudo, compete sempre ao contribuinte, não se omitir do acesso às informações, 

na qual fica obrigado a fornecer ao órgão fiscalizador. 

 

2.3. DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

Este instituto é de suma importância, para o vasto conhecimento dentro do Sistema 

Tributário e para as Empresas. Conceituar e estudar os Crimes Tributários são relevantes para 

concluir o entendimento das Obrigações Tributárias e perscrutar o Planejamento Tributário, 

que é o tema desta Monografia. 

Neste tópico demostraremos de forma sucinta uma das formas de se realizar o 

Planejamento Tributário, com a pratica de atos ilícitos que se configuram em crimes.    

São considerados Os Crimes Tributários e os Crimes contra a Ordem Tributária 

aqueles cujas ações envolvem dolo, má-fé e intenção, podendo ser: 
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➢ Sonegação Fiscal; 

➢ Fraude; 

➢ Simulação/Conluio; 

➢ Contrabando; 

➢ Descaminho; 

➢ Depósito Infiel e Apropriação Indébita Previdenciária; 

➢ Dolo em geral. 

 

A que ressaltar, que estes crimes estão previstos nos artigos 128 a 135 do CTN. De 

um modo geral, para resumir os crimes da ordem tributária (REZENDE, 2010), de forma 

exemplificativa trouxe os tipos dos Crimes Tributários, nota-se: 

 

TABELA 3 – DAS ESPÉCIES DE CRIMES TRIBUTÁRIOS 

 

TIPO CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

SONEGAÇÃO Diminuição ou omissão de receita que 

acarreta não pagamento total ou parcial de 

Tributos. 

Venda de mercadoria sem emissão 

de Nota Fiscal. 

FRAUDE  Alteração de documentação para diminuir ou 

omitir pagamentos. 

Alteração de dados contábeis, 

balanços, Notas Fiscais, etc. 

SIMULAÇÃO Participação de dois ou mais agentes que 

simulam atos irreais. 

Venda de imóvel de uma empresa a 

sócios, por preço menor do que o de 

mercado (distribuição disfarçada de 

lucros). 

CONTRABANDO Importação de mercadoria ilícita sem 

autorização legal. 

Cocaína, éter, acetona, armas, etc. 

DESCAMINHO Importação de mercadoria licita sem o 

reconhecimento dos tributos incidentes. 

Entrada de mercadorias não 

declaradas superior ao limite 

permitido em lei. 

DEPÓSITO INFIEL E 

APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA 

Omissão do repasse ao agente arrecadador 

de tributos já descontados de terceiros. 

IRRF, INSS, Descontos dos 

Salários, IPI, CMS, etc. 

DOLO EM GERAL Má-fé, ou seja, intenção do agente de causar 

lesão ao Fisco. 

Erros propositais na declaração de 

rendimentos 

Fonte: Crimes Tributários. REZENDE, Amaury José. Contabilidade Tributária. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

De modo geral, identificamos que há oito tipos de crimes contra a ordem tributária, 

sendo: I) Sonegação Fiscal; II) Fraude Fiscal; III) Simulação; IV) Contrabando; V) 

Descaminho; VI) Depósito Infiel; VII) Apropriação Indébita Previdenciária; VIII) Dolo em 

Geral. Na tabela demonstra os tipos de crimes, sua classificação e um exemplo de cada crime 
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imposto na pratica. Nota-se, que Depósito Infiel e Apropriação Indébita Previdenciária tem a 

mesma característica, sendo ambos considerados o mesmo crime. Os crimes demonstrados 

estão de acordo com o CTN, em seu artigo 128 a 135, que obedecem ao rol taxativo. 

Existem outros crimes na esfera penalista, mas que não se torna relevante ao passo 

que visamos demonstrar o que são mais praticados.  

Neste contexto, do Planejamento Tributário de forma ilícita, notaremos no tópico 

separado a Evasão – ato jurídico ilícito, que é forma de redução da carga tributária, mas que 

com o seu ato caracteriza crimes, por ser cometido de sonegações e omissões de informações 

que deveriam ser repassadas ao órgão competente, ou seja, ao Fisco, vejamos a seguir: 

 

2.4. EVASÃO FISCAL 

 

A Evasão é uma espécie de Sonegação Fiscal – crime visto acima, está ligado às 

práticas ilegais de redução da carga tributária, ou seja, uma forma de não pagar o ônus 

tributário, mediante Simulação ou Fraude – outra forma de crime visto acima.  

Parafraseando, Evasão Fiscal trata-se de uma maneira de não pagar o tributo, por 

meio de simulação, dolo ou fraude. (PEIXOTO, 2004). 

Neste mesmo contexto, nos dizeres de Silvo Aparecido Crepaldi:  

 
Na evasão fiscal, o contribuinte busca antes ou depois da submissão a uma hipótese 

tributaria desfavorável, um modo de mascarar seu comportamento de forma 

fraudulenta. (...) Evasão ou Sonegação Fiscal consiste em utilizar procedimentos que 

violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. (CREPALDI, 2012, p. 95). 

 

Em outras palavras, a evasão fiscal é praticada quando já houve o lançamento, ou 

seja, já existe a obrigação tributária que ocorreu o fato gerador e o contribuinte toma por meio 

ilícitos o não cumprimento desta obrigação. (MARTINS, 1995). 

No mesmo sentido, afirma firmemente, Láudio Camargo Fabretti: “O perigo do mau 

planejamento é redundar em evasão fiscal, que é a redução da carga tributária descumprindo 

determinações legais e que é classificada como crime de Sonegação Fiscal”. (FABRETTI, 

2006, p. 28). 

Portanto, a evasão fiscal, é o mau planejamento tributário para redução da carga 

tributária, se valendo de meios ilícitos para gerar economia ou atrasar o cumprimento da 

obrigação tributária já existente. 
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Assim, podemos concluir que ao passo que avançamos, o estudo do Planejamento 

Tributário tomamos dois caminhos, a considerar que a evasão é o meio incorreto, não 

validado pela lei, porém, praticado por vários contribuintes.  

 

2.5. ELISÃO FISCAL 

 

Como analisamos acima, a elisão fiscal é totalmente diferente da evasão. Nas 

palavras de Silvio Aparecido Crepaldi, conceitua: “Elisão Fiscal é um proceder legalmente 

autorizado, que ajuda a lei tributária a atingir a sua finalidade extrafiscal, quando presente”. 

(CREPALDI, 2012, p. 95). 

No passo em que a elisão decorre sempre de ato jurídico lícito, onde a efetivação do 

planejamento tributário está em interpretações da legislação para a redução, postergação ou a 

não efetivação da obrigação tributária. Esta modalidade não configura crime, visto que o 

contribuinte procura meios lícitos, de acordo com os ditames da lei, para gerar mais 

economias. 

Destarte, a busca constante por maneiras licita para encontrar melhores resultados 

econômica em uma gestão tributária dentro da legalidade que o sistema legal permite nada 

mais é que a realização do planejamento tributário lícito ou elisão fiscal. (GUTIERREZ, 

2006). 

Neste mesmo contexto, Láudio Camargo Fabretti: “O planejamento tributário 

preventivo (antes da ocorrência do fato gerador do tributo) produz a elisão fiscal, ou seja, a 

redução da carga tributária dentro da legalidade”. (FABRETTI, 2006, p. 28). 

Portando, a doutrina não deixa dúvidas sobre as diferenças entre evasão fiscal e 

elisão fiscal, assim, na prática do planejamento tributário não deve haver equívocos com 

relação a estes institutos, que venham a determinar o futuro da empresa ou do contribuinte 

perante o Fisco.  

A termo ambas são formas de evitar ou reduzir a carga tributária do contribuinte, o 

ato determinativo é até onde a sua licitude pode chegar e onde deve parar para não praticar 

crime. 

Como exemplificativa analise a seguinte tabela: 
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TABELA 4 – DIFERENCIAÇÃO DE ELISÃO E EVASÃO FISCAL 

 

ELISÃO FISCAL: Conduta licita do 

contribuinte realizada antes da ocorrência 

do fato gerador do tributo. Por exemplo, a 

opção do regime do Simples Nacional em 

vez de Lucro Real ou Lucro Presumido. 

SIMULAÇÃO: Trata-se da evasão de 

tributos por utilização de meios que 

aparentam serem lícitos, mas não são. Um 

exemplo é a adoção dissimulada em 

compra e venda. 

EVASÃO FISCAL: Maio ilegal de evitar 

o pagamento de tributo. Os mais comuns 

são a omissão de informações, declaração 

falsa, produção de documentos (nota 

fiscal, fatura, duplicata) falsos. Exemplos 

de evasão são: venda de mercadoria sem 

nora; não declarar rendimentos; declarar 

valores menores que os reais. 

SIMULAÇÃO: Adoção ilegal de 

procedimentos com o intuito de mascarar, 

impedir ou retardar a ocorrência da 

obrigação tributária. Um exemplo clássico 

de sonegação é a nota calçada, no qual o 

sonegador lança um valor na via que vai 

para o mercado diferente do valor da via 

que irá ao Fisco.  

Fonte: Contábeis. Disponível em: http://www.contabeis.com.br/noticias/22251/quais-os-limites-do-

planejamento-tributario Acessado em: 06/08/2017 

 

O método utilizado pela tabela é definir os conceitos de Evasão Fiscal e Elisão 

Fiscal, de maneira que demonstramos com clareza a diferenciação que existem entre ambas. É 

notória que a utilização de tabelas que visam demonstrar as diferenças entre institutos é a 

melhor maneira de compreender e definir as diferenças.  

A tabela tem cunho de esboçar os conceitos de Elisão Fiscal e Evasão Fiscal 

diferenciando-as, e adotou o meio de simulação de cada uma, ou seja, demonstrar as 

características e exemplos de cada a fim de classifica-los. A tabela é relevante, vez que apesar 

de conceituado estas espécies, ela demonstrar um meio objetivo e breve de expor as espécies 

de crimes.  

 

2.6. DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Este tópico se torna importante, no passo em que para aplicarmos o Planejamento 

Tributário é necessário o conhecimento dos tipos de regimes tributários.  

Classificar as espécies dos regimes tributários e conceituá-las fara com que o 

entendimento sobre este tópico claro e objetivo.  

http://www.contabeis.com.br/noticias/22251/quais-os-limites-do-planejamento-tributario
http://www.contabeis.com.br/noticias/22251/quais-os-limites-do-planejamento-tributario
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Após definido, este será também importante para ao final definir um tipo de regime 

idêntico às atividades da empresa e para que esta tenha uma redução legal em sua carga 

tributária. 

Portanto, há que considerar que no Brasil existem três tipos de regimes tributários 

mais utilizados na vida real das empresas, quais sejam: 

 

2.6.1. Lucro Real 

 

Conforme estabelece, Láudio Camargo Fabretti: “O lucro real é apurado do 

resultado contábil do período-base, que se pode ser positivo (lucro) ou negativo (prejuízo)” 

(FABRETTI, 2006, p. 226). 

De acordo com o artigo 247 do RIR/99: “Lucro real é o lucro líquido do período de 

apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por 

este Decreto”. 

Assim temos que, o lucro real é caracteriza pelas: 

 

➢ Adições; 

➢ Exclusões; 

➢ Compensações. 

 

Diante de Láudio Camargo Fabretti, as adições, exclusões e compensações, são: 

 

Adições referem-se às despesas contabilizadas pela PJ, mas que são limitadas ou não 

admitidas pela LIR (...). As exclusões são valores que o LIR permite subtrair do 

lucro líquido para efeito fiscal (...). As compensações podem ser compensadas os 

prejuízos fiscais dos períodos bases anteriores. (FABRETTI, 2006, p. 228). Grifo 

nosso. 

 

Deste modo, podemos definir que o lucro real será determinado pelo lucro líquido. 

O lucro real poderá ser proposto em duas formas: 

 

➢ Lucro Real Anual; 

➢ Lucro Real Trimestral. 
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Ambos os lucros real é ajustado pelas suas características e também são 

determinativas de apuração pelo lucro líquido do exercício. 

No lucro real anual, existe a possibilidade, sendo uma das vantagens deste, levantar 

balanços ou balancetes mensais, reduzindo ou suspendendo o valor recolhido dos tributos de 

IRPJ e CSLL, caso demonstre que o lucro real, seja efetivamente menor do que aquele 

estimado. (CREPALDI, 2012). 

Ainda mais, ao final do ano, a pessoa jurídica poderá levantar o balanço anual, ou 

seja, de todas as suas atividades tributárias do ano em exercício e apura o lucro real, 

calculando em definitivo, e ajustando cada um ao seu resultado real, suspendendo ou 

reduzindo o pagamento se deste for menor ao lucro real estimado. (CREPALDI, 2012). 

Já, o lucro real trimestre, segundo, Silvio Aparecido Crepaldi: “No lucro real 

trimestral, o IRPJ e a CSLL são calculados com base no balanço apurado no final de cada 

trimestre civil”. (CREPALDI, 2012, p. 88). 

Diferente do lucro real anual, o trimestral não suspende ou reduz o pagamento, após 

calculado trimestralmente e notificado o prejuízo fiscal, do trimestre referente ao da tributação 

só poderá ser deduzido até 30% dos trimestres seguintes o lucro real, ou seja, os tributos de 

IRPJ e CSLL. (CREPALDI, 2012) 

Concluindo, em outras palavras, a apuração do lucro real requer maior habilidade na 

execução das rotinas tributárias, para que se tenha uma maior escrituração das atividades e 

futura apuração do lucro real. Esse lucro real é a base de cálculo dos referido tributos das 

empresas que não podem ou que não aceitam a implementação do lucro presumido. 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2008). 

  

2.6.2. Lucro Presumido 

 

Este é uma modalidade também para a apuração da base de cálculo dos tributos de 

IRPJ e CSLL, porem, das pessoas jurídicas não optantes a apuração do lucro real. 

(CREPALDI, 2012). 

Em outras palavras, Láudio Camargo Fabretti, esboça: 

 

O lucro presumido ou estimado também é um conceito tributário. Tem a finalidade 

de facilitar o pagamento do IRPJ, sem ter que recorrer à complexa apuração do lucro 

real que pressupõe contabilidade eficaz, ou seja, capaz de apurar o resultado mensal 

antes do último dia útil do mês subsequente. (FABRETTI, 2006, p. 231). 
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Nesta linha, podemos entender que quem não opta pelo lucro real são as empresas 

cuja margem de lucratividade é superior a presumida dentro dos ditames do lucro real, daí a 

ideia da expressão de lucro presumido. Porém, no entanto, vale ressaltar que nem todas as 

empresas podem optar por este regime, pois há restrições relativamente ao objeto social e o 

faturamento. 

A título de curiosidade, incide a alíquota de cada tributo, segundo Silvio Aparecido 

Crepaldi: “(15% ou 25% de IRPJ e 9% da CSLL) incide sobre receitas com base em 

percentual de presunção variável (1,6% a 32% do faturamento dependendo da atividade)”. 

(CREPALDI, 2012, p. 88).  

Portanto, este regime de tributação só será vantajoso para empresas com margens de 

lucratividade superior a aquela presumida pela empresa. Assim, empresas com boa margem 

de lucros podem, utiliza-se do lucro presumido. (CREPALDI, 2012). 

Vele ressaltar que, as empresas tributadas pelo lucro presumido não podem 

aproveitar os créditos do PIS e da COFINS no sistema não cumulativo, mas, recolhem estes 

tributos com alíquotas mais baixas. (CREPALDI, 2012). 

 

2.6.3. Simples Nacional 

 

O Simples Nacional é bastante conhecido no mundo empresarial, especificamente 

para as empresas de pequeno ou grande porte, este é um dos três regimes tributário que 

oferece aos empresários uma redução da carga tributária, essencial para quem opta por esta 

modalidade ou quem dela se enquadra nos requisitos estabelecidos por lei. 

Nos dizeres de Silvio Aparecido Crepaldi: 

 

Quando opta pelo Simples Nacional, o contribuinte é enquadrado como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A aparente simplicidade do regime 

do Simples Nacional e as alíquotas relativamente baixas são os grandes atrativos 

desse regime (...). Essa forma simplificada de tributação estabelece um pagamento 

mensal unificado, correspondente à aplicação de um percentual sobre a receita 

bruta mensal. (CREPALDI, 2012, p. 89). Grifo nosso 

 

Este regime é regido pela Lei Complementar nº 123/06. 

No que tange ao percentual da receita bruta estão albergados os tributos: IRPJ; 

CSLL; COFINS; PIS; IPI; INSS; ICMS e ISS. 
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Entretanto, relativamente, as empresas que se enquadram neste regime, ficam 

dispensadas da carga tributária de contribuições instituídas pela União e a entidades privadas 

vinculadas ao sistema sindical. (CREPALDI, 2012). 

Parafraseando, a gestão tributaria é de grande relevância para as empresas, de modo 

que o objetivo é mostrar as figuras distintas do planejamento tributário eficaz, com o caráter 

de redução do ônus tributário. 

 

2.7. PROCEDIMENTOS FISCAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS 

REORGANIZAÇÕES DAS EMPRESAS 

 

O objetivo deste tópico é identificar a aplicabilidade do planejamento tributário nas 

reorganizações societárias das empresas, trazendo à baila o conceito de cada idem da 

reorganização empresarial, trazendo uma boa proporção de maneira eficaz para as empresas. 

Nas palavras de Silvio Aparecido Crepaldi, um dos principais fundamentos para que 

uma empresa chegue a uma reorganização societária é: 

 

O atual cenário econômico brasileiro, influenciado pela tendência mundial de 

concepção de atividades produtivas, tem causado mudanças em grande parte das 

empresas de quase todos os setores da atividade econômica. Tal influencia se 

justifica com base na acirrada concorrência e na busca constante de melhorias de 

resultados econômicos – financeiros. (CREPALDI, 2012, p. 243). 

 

Nesta vertente, podemos afirmar, firmemente, que o estudo deste tópico é essencial e 

vantajoso para o planejamento tributário. 

 

2.7.1. Cisão 

 

Cisão é uma das operações realizadas pela empresa, para obter uma reorganização, 

onde transfere parcialmente ou totalmente o seu patrimônio para outra empresa constituída 

para este fim ou já existentes, como estabelece o artigo 229 da Lei 6.404/7612. 

Segundo, Silvio Aparecido Crepaldi: “É a operação pela qual uma empresa 

sociedade subdivide, total ou parcialmente, seu patrimônio para outra(s) sociedade(s), já 

                                                      
12  Assim estabelece o artigo 229 da Lei das Sociedades Anônimas de 1976: “A cisão é a operação pela qual a 

companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já 

existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o 

seu capital, se parcial a versão”. 
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constituída(s) ou não, com ou sem extinção de sua personalidade jurídica”. (CREPALDI, 

2012, p. 244). 

Nesta definição, se caracteriza cisão como sendo uma operação de cunho divisível 

patrimonial, sendo total ou parcial, onde constitui ou já fora constituída outra sociedade para 

este fim ou não, podendo a empresa cindida extinta ou não.   

 

2.7.2. Fusão 

 

A fusão é uma operação totalmente diferente da cisão, também é expressa pela Lei 

6.404/76, em seu artigo 22813. E podemos optar esta reorganização para aquelas empresas que 

querem ser extinta para se unir a outra empresa nova, com uma nova personalidade jurídica. 

Neste contexto, o Ilustre Silvio Aparecido Crepaldi, esboça: 

 

É a operação em virtude da qual duas ou mais sociedades se unem (extinguem) para 

dar lugar a uma nova sociedade, sob outra denominação e com o mesmo ou 

diferente objeto social, com soma dos patrimônios, dos direitos e das obrigações. 

(CREPALDI, 2012, p. 245). 

 

Portanto, há que se considerar que as empresas que se unem, estas se extinguem, ou 

seja, deixam de existir, para que possa se formas uma nova empresa.  

Assim, Silvio Aparecido Crepaldi, explana: “A fusão determina a extinção das 

sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá em todos os 

direitos e obrigações”. (CREPALDI, 2012, p. 245). 

Parafraseando, nesta concepção, os direitos e as obrigações que estas empresas 

unidas permanecem o mesmo, ainda sendo resguardos por eles e regidas por suas obrigações. 

  

2.7.3. Incorporação 

 

A incorporação se confunde um pouco com a fusão, mas que são extremamente 

distintas em suas operações. A incorporação é uma operação que uma empresa incorpora ou 

outras empresas que deixaram de existir. Também prevista pela Lei 6.404/76, especificamente 

                                                      
13 A Fusão está definida no artigo 228 da Lei das Sociedades Anônimas de 1976 que assim expressa: “é a 

operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os 

direitos e obrigações”. 
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no artigo 227, onde preceitua: “A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 

sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. 

Nesta termologia, Silvio Aparecido Crepaldi, conceitua: 

 

É uma operação pela qual uma sociedade incorpora a outras (ou outras), a qual deixa 

de existir, sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações. (...) Pode ser operada 

entre sociedades de tipos iguais ou diferentes, e sua efetivação será causa de 

extinção da sociedade incorporada. (CREPALDI, 2012 p. 246). Grifo nosso 

 

Há que se saber que esta operação não dá origem a uma nova sociedade, pois a 

empresa que incorporou a outras absorve e sucede a uma ou mais sociedade que fora 

incorporadas. (CREPALDI, 2012). Além que, com a extinção da personalidade jurídica da 

empresa incorporada, seus patrimônios possam a ser de propriedade exclusiva da empresa 

incorporadora, além das obrigações também ser de responsabilidade da empresa 

incorporadora, conforme prescreve o artigo 227 da Lei 6.404/76, descrito acima. 

Nestas condições, observe o limite de faturamento de cada regime, exemplificativo 

em tabela. 

 

TABELA 5 – DIFERENCIAÇÃO DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

REGIMES R$ / ANO 

LUCRO REAL Não há 

LUCRO PRESUMIDO Até R$ 78 Milhões 

SIMPLES NACIONAL Até 3,6 Milhões 

Fonte: Contadores.ctn.br. Disponível em: http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/10/24/lucro-real-

presumido-ou-simples-escolha-o-melhor-regime-para-2017.html. Acessado 07/08/2017. 

 

Como meio de estabelecer objetivamente a diferença de lucratividade entre Lucro 

Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, identificado pela tabela acima. Nota-se que os 

regimes de tributação são por características e por lucro obtido anualmente pela empresa, é 

através destes lucros anuais que será definido o melhor e o que se enquadra para o regime 

tributável e planejamento adequado da empresa.  

A tabela demonstra isto de forma clara, sendo que no Lucro Real a empresa não 

necessita atingir uma determinada lucratividade anual, diferente do Lucro Presumido e do 

Simples Nacional. 

 

http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/10/24/lucro-real-presumido-ou-simples-escolha-o-melhor-regime-para-2017.html
http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/10/24/lucro-real-presumido-ou-simples-escolha-o-melhor-regime-para-2017.html
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2.8. Vantagens da Reorganização para o Planejamento Tributário 

 

➢ Cisão 

 

Se optado esta operação, a economia fiscal pode ser atingida se a empresa cindida 

tiver um nível de faturamento tal que a lei não lhe permita optar por outros tipos de regimes 

de apuração do IRPJ e CSLL, que não seja o regime de Lucro Real, como estudado acima no 

tópico 2.7.1, se o faturamento da empresa é de muita lucratividade o montante de tributos a 

pagar é bem excessivo. 

Assim, em outra vertente, podemos dispor do regime de Lucro Presumido, onde o 

montante a ser pago pela empresa é sobre o seu faturamento, essencial para aquelas empresas 

que tenha um faturamento de lucratividade muito lucrativo. (CREPALDI, 2012). 

 

➢ Fusão 

 

Com esta operação a empresa pode ter uma diminuição de custos; cooperação 

tecnológica; maior fatia de mercado; combate mais eficaz à concorrência; e, portanto, maior 

perspectiva de lucros, ou seja, redução da carga tributária. (CREPALDI, 2012).  

Neste contexto, afirmamos que a vantagem desta operação é recomendada para as 

empresas que tenham uma lucratividade maior, que desta pagam seus tributos mediante esses 

resultados de lucratividade e se fundem em empresas que tenham a situação adversa da 

fundida, ou seja, que venha acumulando prejuízos, portanto, nestas condições ao serem 

fundidas aumentariam seus faturamentos.  (CREPALDI, 2012). 

 

➢ Incorporação 

 

A vantagem que a empresa terá se for adepta desta operação é que ela poderá 

funcionar como forma do Planejamento Tributário.  

Assim detalha Silvio Aparecido Crepaldi: 

 

Quando uma empresa detiver parte do capital de outra e as duas se constituírem em 

pessoas jurídicas distintas. A redução da carga tributária poderá se materializar 

quando essas empresas se situarem em unidades diferentes da Federação. 

(CREPALDI, 2012, p. 246). 
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Nesta operação podemos identificar que a redução da carga tributária se dará por 

completo se a empresa incorporada estiver em cedes diferentes da empresa incorporadora. 

Como exemplo, segue tabela que diferencia a tributação de cada operação. 

 

TABELA 6 – DIFERENÇAS DE TRIBUTAÇÃO DOS REGIMES 

TRIBUTÁRIOS 

 

COMÉRCIO LUCRO REAL LUCRO 

PRESUMIDO 

SIMPLES NACIONAL 

Receita do Mês 100.000,00 100.000,00 1000.000,00 

Lucro do Mês 25.000,00   

IMPOSTOS    

SIMPLES 

NACIONAL 

  12.420,00 

ICMS 17.000,00 17.000,00  

PIS 1.650,00 650,00  

COFINS 7.600,00 3.000,00  

IRPJ 3.750,00 1.200,00  

CSLL 2.250,00 1.0e80,00  

TOTAL DOS 

IMPOSTOS 

32.250,00 22.930,00 12.420,00 

CARGA 32,25% 22,93% 12,42% 

Fonte: Contabilidade na TV. Disponível em: http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2014/12/escolha-

tributaria-agora-voce-pode.html. Acessado: 07/08/2017. 

 

Com o estudo e exemplo trazido no quadro acima, podemos identificar claramente a 

operação de cada regime tributário, sendo este aplicado dentro de uma empresa que sofreu 

incorporação. Portanto, mediante isto, é possível identificar qual regime de tributação é o 

adequado para empresa e qual oferecerá um planejamento tributário eficaz. 

Após o estudo aprofundado das esferas do Planejamento Tributário e entendido uma 

a uma, para melhor compreender estes institutos aqueles leigos do assunto mediante esta 

Monografia procurar formas capacitadas e pessoas capacitadas para a implementação do 

Planejamento Tributário, com o objetivo de reduzir a carga excessiva dos tributos, e 

consequentemente, de forma positiva, aumentar seu lucro e a economia financeira.  

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2014/12/escolha-tributaria-agora-voce-pode.html
http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2014/12/escolha-tributaria-agora-voce-pode.html
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O próximo capitulo é o estudo do Planejamento Tributário em um campo especifico 

deste para que possamos implementá-lo dentro de uma determinada empresa e mostrar uma 

das formas de redução da carga tributária, como exemplo. Pois, o Planejamento Tributário é 

adepto em todos os tipos e situações e empresas.  
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CAPÍTLO 3 – O TRUST NAS EMPRESAS E A PROPOSTA DO TRUST PARA O 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Esta monografia tem por objetivo identificar meios lícitos para reduzir de alguma 

forma a carga tributária excessiva de uma empresa. Passamos por pontos importantes do 

nosso Direito, compreendidos os campos do Direito Tributário, os conceitos pertinentes ao 

referido tema e estudos do Planejamento Tributário, para chegarmos ao Planejamento 

escolhido para este trabalho o trust – não previsto em nossa legislação, o que nos levará a 

outra vertente de uma proposta deste instituto.  

Frisando que, o trust ainda não foi regulamentado pela legislação pátria, no entanto, 

o trust já foi regulamentado por vários outros países, porém, sua prática tem sido cada vez 

mais utilizada por pessoas com grande capital e fortuna, o que nos leva a escolher o trust 

como fator relevante de planejamento neste trabalho, e que nos levará a um estudo 

aprofundado.  

O objetivo deste tópico é conceituar o trust de forma clara e específica, e como 

correlato ao tema, trazer uma proposta com base em legislações do exterior e em 

interpretações de nossas legislações, juntamente com fatos reais para que tal planejamento 

seja implementado em nossa legislação, que diga de passagem está atrasa, como será 

abordado.   

Nesse contexto, podemos citar uma passagem que Silvio Aparecido Crepaldi traz: 

 

Trust é um veículo ideal do planejamento fiscal, que pode ser usado para uma série 

de atividades, tais como proteção patrimonial, planejamento imobiliário, holding de 

investimentos e gestão financeira. Permite a propriedade legal ou propriedade 

distinta e separada dos direitos adquiridos de uso e gozo dos bens. (CREPALDI, 

2012, p. 290). 

 

Ressaltando, que o trust visa, acima de tudo, a proteção do patrimônio que a ele é 

confiado, esta forma de planejamento tributário é sobre os patrimônios, bens, heranças ou 

fortunas, que gera uma redução da carga tributária e está cada vez mais presente em nosso 

sistema de tributação, tornando nossa realidade e sendo praticado por muito brasileiros, 

vejamos: 

 

3. Evolução do TRUST 
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Antes de conceituarmos e entendermos o que é o trust é necessário fazer a evolução 

histórica deste instituto.  

O estudo do trust é complexo e bem amplo, porém neste trabalho trataremos do tema 

de forma clara, a conceituar tudo que se torna relevante e trazer à baila de forma objetiva e 

resumida este tema, a fim de demonstrar o tema sem mais delongas.  

Há que se saber que o trust foi criado na Inglaterra, portanto, os materiais a serem 

apresentados são de mestres ilustres doutrinadores brasileiro e estrangeiro. 

Nessa vertente, acentua René David: 

 

A figura do trust passou a ser delineada na Inglaterra a partir da conquista 

normanda, em 1066, ocasião em que as terras da nobreza foram tomadas por 

Guilherme I, que as concentrou em sua propriedade e estabeleceu o sistema feudal. 

A concessão das terras foi formalizada pelo Rei através do regime de tenures, 

caracterizado pelo desdobramento do domínio das terras entre domínio direto, 

pertencente ao senhor, e domínio útil, pertencente aos vassalos, denominados 

tenants. No princípio, o Rei era o único tenure, e os concessionários originais, seus 

vassalos, por sua vez, passaram a constituir outros vassalos, tornando-se, portanto, 

tenures destes últimos, senhor de todos os senhores. (DAVID, 1996, p. 39-60 apud 

COSTA, 1997). 

 

 Assim, a ideia do trust nasceu na Inglaterra nos anos de 1.066, quando o Rei confiou 

em terceiros para concessão de suas terras, que na época eram os vassalos. É sabido que 

naquela época apenas o Rei tinha a propriedade plena das terras. 

O trust surge do sistema Common Law, derivado do inglês, quer dizer Direito 

Comum ou Lei Comum, antes deste sistema, começou a gerar criação de agrupamentos que 

não tinham um sistema de direito unificador, então foi chamado de personalidade da lei, onde 

os povos se submetiam às leis de seus respectivos países por força da tradição de cada um 

deles (AQUINO; LOPES; FRANCO, 2003). Com o advindo de Common Law substituiu o 

que antes era a personalidade da lei, pelas cortes de Common Law assim esboça Guido 

Fernando Silva Soares: 

 

Após a conquista normanda da Inglaterra, o direito que os Tribunais de Westminster 

criavam era denominado common law (corruptela da expressão dita na língua do rei: 

commune ley) em oposição aos direitos costumeiros locais e muito particularizados 

a cada tribo dos primitivos habitantes, aplicados pelas County Courts, e que logo 

seriam suplantados.  (SOARES, 2000, p. 56).  
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O trust vem passando ao decorrer dos anos por muitas mudanças, dando o trust 

moderno, que se originou pelo conceito existente no Direito Comum – como esboçado acima, 

que surge com uma palavra-chave o “uso”, porém, o “uso” das propriedades do Rei, que hoje 

se entende ser o trust, naquela época estava trazendo perda patrimonial para o Rei, visto que 

os vassalos estavam usando de suas terras/patrimônio, assim, para o sistema Common Law o 

fiduciário (detentor dos patrimônios – Trustee) este último se tornava o proprietário legal da 

coisa. 

A este respeito, esboça Orlando Gomes: 

 

A posição do fiduciário (Trustee), encarava-se diferentemente nas duas jurisdição. 

Para os tribunais comuns, era ele o único e verdadeiro proprietário dos bens, 

enquanto para a Corte de Chancelaria não passava de simples intermediário, ou, 

quando muito, proprietário provisório. Tinha este um direito legal (legal right), e, o 

beneficiário, um direito de equidade (equitable right), e, como prevalecia a equidade 

no conflito com a lei, o direito do beneficiário assegurava-se pelo recurso à Corte 

Chancelaria. Por força dessa duplicidade, admitiu-se o desdobramento do direito, 

ficando o título da propriedade (legal title) com o fiduciário (trustee) e o domínio 

útil (beneficial use), com o beneficiário. (GOMES, 1971, p. 12).  

 

Portanto, o trust surgiu a partir da termologia “uso”, onde deste se desenvolveu, 

originou-se e modernizou-se pelo modo de uso ativo, exigindo a administração ativa por parte 

do beneficiário ou fiduciário (trustee). 

Nas palavras de José Tomaz Nabuco “o mecanismo dos usos implicava o 

desdobramento do domínio. Não só separava-se o domínio direto do domínio útil, como este 

era exercido por um em benefício de outro”. (NABUCO, 1957, p. 266).  

Portanto, o Trust teve amplo desenvolvimento no direito americano, onde permanece 

o sistema Common Law, ou seja, pertencendo ao Direito anglo-americano, ou também 

conhecido como anglo-saxão. 

 

3.1. O TRUST 

 

O conceito de Trust não é totalmente definido de forma clara por doutrinadores 

nacional ou estrangeiro, mais a definição exposta neste trabalho de forma objetiva é a mais 

ampla e conceituada pela maioria dos doutrinadores, utilizaremos de dois modos de visão o 

conceito nacional e o conceito internacional.  
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Como explanado acima, o Trust teve origem na Inglaterra, cujo sistema é derivado 

do Common Law e outros vários países Ingleses e alguns da Europa são adéquo desse sistema, 

que pertencem ao direito anglo-americano. Depois de estudado sua origem, passaremos ao 

que venha a ser o Trust. 

Segundo Silvio Aparecido Crepaldi, o Trust é: 

 

O forador/instituidor do Trust (settlor) é aquele que deposita o patrimônio com o 

administrador (fiduciário ou Trustee) e, assim, transfere a propriedade legal desse 

patrimônio para o administrador. É essa transferência de propriedade que fornece ao 

Trust muitos dos seus benefícios legais. O forador do Trust é normalmente uma 

pessoa nomeada para administrar o patrimônio. (CREPALDI, 2012, p. 289). 

 

Conforme conceituado, podemos definir que, o trust é ato jurídico unilateral, 

dependente de transferência de propriedade, cujo pode ser móvel ou imóvel, onde o 

instituidor, que chamaremos neste trabalho de settlor confia seus bens a um terceiro 

administrador – Trustee. Diante mão, podemos identificar os sujeitos envolvidos no trust, 

quais sejam: o settlor; o trustee e; o beneficiário. Mediante isto, já identificamos também os 

elementos do trust: a transferência e o patrimônio.  

Ressaltando que o beneficiário pode ser o próprio settlor ou outras entidades que se 

beneficiarão do trust, desde que definido nos termos de um acordo formal por escrito, 

conhecido como Trust Dee. (CREPALDI, 2012). 

Por outra proposta de conceito do trust, define o G. W. Keeton14: (KEETON, 1974, 

p. 5 apud WATERS, 1995, p 124). 

  

Tudo o que pode ser dito de um trust, portanto, é que consiste na relação que resulta 

quando uma pessoa denominada trustee é compelida com base nos princípios de 

equidade a deter a propriedade, seja pessoa ou real, ou ainda a título legal ou com 

base na equidade, para o benefício de algumas pessoas (das quais ela pode ser uma, 

e que são chamados beneficiários) ou proposito permitido por lei, de modo que o 

real benefício da propriedade reverta, não para os fiduciários, mas para os 

beneficiários ou para outros propósitos do trust. (Tradução livre). 

 

Ainda, nesse mesmo contexto o autor inglês Philip H. Petit15, (PETIT, 1993, p. 23 

apud CHALHUB, p. 31) esboça: 

                                                      
14 All that can be said of a trust, therefore, is that it consists in the relation that results when a person called 

trustee is compelled based on the principles of equity to hold the property, be it person or real, or even legal or 

based In equity, for the benefit of some persons (of whom it may be one, and who are called beneficiaries) or 

purpose permitted by law, so that the real benefit of the property reverts, not to the fiduciaries, but to the 

beneficiaries or to Other purposes of the trust. (KEETON, 1974, p. 5 apud WATERS, 1995, p. 124). 
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O trust é uma obrigação estabelecida com base nos princípios de equidade, 

obrigando uma pessoa (que é chamada de trustee) a lidar com a propriedade sobre a 

qual tem o controle (que é chamada de trust property), tanto para o benefício de 

pessoas (que são chamados beneficiários ou cestui que trust), das quais pode ser 

uma, e qualquer uma das quais pode impor a obrigação, ou para um propósito de 

caridade, que pode ser imposto na instancia de Procurador Geral, ou para algum 

outro proposito então permitido em lei. (tradução livre).  

 

Por outro lado Arnoldo Wald, assim como Silvio Aparecido Crepaldi, define trust 

com um conceito plausível e adotado neste trabalho, como sendo uma transferência de 

propriedade, assim explana: “A transferência da propriedade de bens a um administrador, 

por um determinado período de tempo, em certas condições para que o patrimônio seja 

gerido e reverta em favor de um beneficiário, que pode inclusive ser o proprietário original”. 

(WALD, 1995, p. 109).  

Neste contexto, no entendimento de Nicole Mattar Haddad Terpins: 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que o trust é estruturado sobre quatro principais 

alicerces: o instituidor (settlor, grantor ou trustor), o fiduciário (trustee), o 

patrimônio (res), e os beneficiários (cestui que trust). Em algumas espécies de trust 

pode ocorrer de uma ou mais destas figuras estarem ausentes. (TERPINS, 2013, p. 

26).  

 

Portanto, mediante entendimento doutrinário, podemos concluir fortemente que o 

trust é ato jurídico formado através de contrato, derivado por vontade unilateral do Settlor, ou 

seja, de vontade única e exclusiva deste, a destinação legal do trust é a transferência de certo 

patrimônio para uma pessoa, podendo ser física ou jurídica, chamada de Trustee, para que este 

cumpra com as finalidades proposta no contrato firmado. Ressaltando que a finalidade do 

trust é administrar e proteger os bens ou patrimônio em favor de terceiros – podendo ser o 

Setllor ou um beneficiário definido em contrato. (Nicole Mattar Haddad Terpins, 2013). 

                                                                                                                                                                      
15 The trust is an established obligation based on the principles of equity, forcing a person (who is called a 

trustee) to deal with the property over which he has control (which is called a trust property), both for the benefit 

of persons (Which are called beneficiaries or cestui trusts), of which may be one, and any of which may impose 

the obligation, or for a charitable purpose, which may be imposed at the instance of Attorney General, or for 

some other purpose then Allowed in law. (PETIT, 1993, p. 23 apud CHALHUB, p. 31). 
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Os conceitos acima classificados são conceitos generalizados por doutrinadores sobre 

ao que venha ser o trust, porém, vejamos a acepção da Convenção de Haia, que nos mostrará 

o conceito do trust pertinente a esta abordagem. 

A Convenção de Haia é um acordo estabelecido pela Conferência de Haia de Direito 

Internacional Privado, onde dita sobre a Lei Aplicável ao trust e ao seu Reconhecimento, 

vigorada em 01/01/1992, cujo Brasil não é signatário. 

Assim no artigo 2º da Convenção de Haia, estabelece: “o termo trust se refere a 

relações jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o outorgante, quando 

os bens forem colocados sob controle de um curador para o benefício de um beneficiário ou 

para alguma finalidade específica”. 

Contudo, entendido e conceituado o trust é relevante saber que este abrange um 

campo significativo do planejamento tributário, sendo: 

 

➢ Organização de Sucessão; 

➢ Perpetuidade de Gestão de Ativos por Entidades Profissionais; 

➢ Proteção Patrimonial. 

 

Com isso, identificamos que além da redução da carga tributária com relação ao 

planejamento, este abre caminhos para uma administração de bens no caso de sucessão, ou 

administração da propriedade e até mesmo a proteção destes bens com o intuito de manter os 

bens intactos de quaisquer eventualidades futuras. 

O trust contem duas características, não se faz relevante a exposição do tema, mas 

que indica partes de seu instituto, podendo ser o trust: 

 

➢ Trust Revogável16 

➢ Trust Irrevogável17 

 

                                                      
16 Da perspectiva fiscal, por não haver equivalência do instituto na legislação brasileira, existem dúvidas com 

relação às implicações tributárias para o Settlor e Beneficiários, especialmente no caso de Trust revogável. 
17 Da perspectiva sucessória, por se tratar de transferência patrimonial, deverá ser analisada, no momento da 

transferência, a legítima e disponível do patrimônio do instituidor (Settlor) se este for domiciliado no Brasil, bem 

como se os beneficiários são os herdeiros necessários determinados pela legislação brasileira, especialmente no 

caso de Trust irrevogável. (MATTOS, Filho. “Trusts – Planejamento”. Ambos Disponíveis em: 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/Nova%20pasta/Nova%20pasta/trusts_-_planejamentos_-

_fevereiro_2016_revisado.pdf. Acessado dia: 10/09/2017. 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/Nova%20pasta/Nova%20pasta/trusts_-_planejamentos_-_fevereiro_2016_revisado.pdf
https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/Nova%20pasta/Nova%20pasta/trusts_-_planejamentos_-_fevereiro_2016_revisado.pdf
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Assim, definido o trust e compreendido este instituto, passaremos por uma análise de 

sua natureza jurídica e finalidades para adiante demonstrar sua eficácia como planejamento 

tributário para uma empresa. 

 

3.1.1. Partes Envolvidas no Trust 

 

➢ Settlor – ou instituidor, é aquele que deposita o seu patrimônio, transfere a 

propriedade para um Trustee administrá-la e protege-la;  

 

➢ Trustee – ou fiduciário, é o administrador, o que recebe a posse, a 

transferência, a confiança para administrar e proteger o patrimônio do Settlor, podendo ser 

pessoa física ou jurídica; 

 

➢ Beneficiário – é a pessoa (Settlor) ou entidades que se beneficiarão do Trust, 

ou seja, que receberão o patrimônio que fora administrado pelo Trustee.  

 

3.1.2. Responsabilidade das Partes 

 

Este sub tópico é totalmente relevante ao passo que a responsabilidade que cairá em 

cima do patrimônio é fundamental para que caracterizamos mais uma vantagem que o trust 

oferece.  

Destarte, nas palavras de Silvio Aparecido Crepaldi: “(...) uma vez que a 

propriedade jurídica é transferida ao administrador” (CREPALDI, 2012, p. 291). 

Podemos definir que após a transferência do patrimônio, este constitui um 

patrimônio separado do Settlor, sendo este totalmente expropriado para o Trustee – 

administrador.  

Portanto, a responsabilidade perante o patrimônio é totalmente do Trustee, uma vez 

que este tem a posse do patrimônio. Pois, após a transferência do patrimônio o Settlor deixa 

de constituir o patrimônio, passando a ser constituído pelo Trustee.  

Ressaltando que, como o trust é um ato contratual, tudo depende do que venha estar 

estabelecido no contrato. 
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Nesta linha, Silvio Aparecido Crepaldi, estabelece: “O protetor cuida dos interesses 

do instituidor do trust, orientando e restringindo (se necessário) as atividades do 

administrador em relação à sua gestão do patrimônio do trust” (CREPALDI, 2012, p. 289).  

 

3.1.3. Natureza Jurídica e Finalidades do Trust 

 

Mediante o conceito esboçado acima, verificamos que a natureza jurídica do trust é 

contratual, constituído por ato unilateral, ou seja, por vontade única e exclusiva do Settlor – 

instituidor, onde por meio de contrato confia parte ou total seus bens ou patrimônio para um 

Trustee administrá-lo.  

O trust é uma forma de planejamento tributário, pois após a transferência dos bens 

para o Trustee ele irá administrá-lo e devolve-lo com um mínimo de tributação possível para o 

Settlor ou a quem ele denominou em contrato, sendo este o objetivo principal do trust 

(CREPALDI, 2012).  

 

3.1.4.  Trust como forma de Planejamento Tributário 

 

O objetivo é demonstrar a redução da carga tributária relacionada aos patrimônios de 

uma empresa, traremos um exemplo de uma empresa e aplicaremos o trust demonstrando a 

eficácia e as vantagens obtidas com este planejamento tributário, como será tratado no 

Capítulo 5. 

Entretanto, devemos considerar que o trust é um meio eficiente de planejamento 

tributário, sendo muito utilizado de maneira a reduzir a carga tributária excessiva imposta ao 

contribuinte.   

Assim, explana Silvio Aparecido Crepaldi: 

 

Trusts tem grande valia como ferramental propiciador de redução da exorbitante 

carga tributária hoje impugnada ao contribuinte brasileiro. Deve-se analisar caso a 

caso, a fim de realmente concluir pela licitude elisiva (...). A verdade, no entanto, é 

que, via de regra, o uso dos trusts não se tem configurado como conduta delituosa, 

ao contrário, tem se apresentado como extraordinário meio de planejamento 

tributário. (CREPALDI, 2012, p. 293). 

 

Umas das vantagens do trust é que quem se vale deste planejamento, e o que será 

frisado nesta Monografia é que ele garante o anonimato e o sigilo, onde para os terceiros, os 
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bens transferidos para o Trustee são de sua propriedade e não do Settlor – instituidor. 

(CREPALDI, 2012).  

Além, Silvio Aparecido Crepaldi, afirma que: “não é obrigatório o registro perante 

autoridades fiscais ou governamentais, bem como o registro da contabilidade” (CREPALDI, 

2012, p. 292). Ou seja, o trust não precisa ser notificado, sendo apenas, de esfera contratual 

entre as partes envolvidas no acordo.  

Porém, devemos levar em consideração que é de suma relevância, que os bens a 

serem transferidos e destes irão compor o patrimônio trust deverão estar regularmente 

declarados à Receita Federal do Brasil, para que não haja ato ilícito e não fera a legislação. 

(CREPALDI, 2012). 

Um planejamento internacional é um meio de relevante discussão, porém, entretanto, 

se tona adequado, na medida em que sua finalidade é de minimizar a tributação universal, em 

especial a do Brasil sendo exorbitante excessiva, assim, utilizando de meios que não burlem a 

legislação, para que não sofra um ato ilícito, o que nos leva a formação de um trust no 

exterior. 

 

3.2. A PROPOSTA DO TRUST PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Como estudado no Capítulo 1 – Das Noções de Direito Tributário, é importante 

salientar que antes de conceituarmos o direito tributário próprio, o estudo do Sistema 

Tributário é necessário, visto que, a compreensão desse instituto é cediça ao passo que esse 

sistema precisa de outra roupagem, de uma atualização no momento em que a sociedade-

contribuinte necessita de sistemas que ajudam em seu crescimento, para que não haja tantas 

sansões administrativas e penalistas.  

Esta parte do capítulo tem o grande objetivo de comparar o nosso Sistema Tributário 

com os Sistemas adéquo do Planejamento Tributário trust – como conceituado no subtópico 

anterior, e, demonstrar uma proposta para que seja implementado o trust no Brasil, onde a 

prática desse planejamento é cada vez maior entre os residentes no Brasil com os Países 

Estrangeiro (sendo uma afronta ao nosso sistema interno, ao nosso Direito, que não permite 

essa prática do trust). 

Para que possamos identificar as dificuldades em reconhecer o trust no Sistema 

Tributário Brasileiro, iremos estudar o Ordenamento Jurídico e o Sistema Jurídico que regem 

nossas normas, como forma de compreendermos que precisamos nos ater com a realidade que 
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nos cerca – a crescente utilização deste instituto pela nossa sociedade-contribuinte, não deve 

ser ignorada (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Ressaltando, que este tópico é correlato ao tema proposto para este trabalho, uma vez 

que, se faz necessário adentrar ao assunto para que a abordagem do tema tornasse completa e 

eficaz. Em outra visão, apresentar um projeto não existente em nossa legislação e com este 

não esboçar uma proposta o resultado fim não se torna viável, sendo apenas a demonstração 

de um instituto.  

Portanto, o estudo deste tópico é breve e superficial, na medida em que possamos 

compreender que é possível o trust, como não é o tema geral desta Monografia traremos uma 

passagem objetiva como meio de complementar o estudo. 

 

3.2.1. Síntese do Ordenamento Jurídico e do Sistema Jurídico Brasileiro  

 

Embora o trust não venha ser definido em leis brasileiras como pratica licita, também 

não é definido como pratica ilícita, ele apenas não é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, 

embora não seja desconhecido, ou seja, sem lei, o trust é alvo de delongas interpretações. 

É importante ressaltar que o nosso ordenamento jurídico é derivado do direito 

romano-grego, porém, é sabido que o trust originou-se do sistema Common Law previstos na 

Inglaterra, ambos são estritamente diferentes um do outro.  

Para compreensão do ordenamento jurídico é necessário que saibamos a diferença do 

direito romano-grego para o Common Law. 

 

TABELA 7 – COMMON LAW versus DIREITO ROMANO – GREGO  

 

DIFERENÇAS ENTRE DIREITO DE COMMON LAW E DIREITO ROMANO 

GERMÂNICO 

➢ Historicamente 

➢ A diferença essencial consiste na recepção do direito romana 

verificada os direitos europeus continentais versus criação jurídica 

autônoma pelos tribunais medievais ingleses.  

➢ Nos direitos romanos – germânicos, vale o primado da lei, encarada como fonte 

normativa de referência para todas as questões jurídicas, enquanto que a jurisprudência é 

deixada para o segundo plano.  



75 
 

➢ Nos direitos de Common Law, a primazia é atribuída à jurisprudência (case Law), 

fonte de revelação das normas jurídicas formadas ou esclarecidas através da aplicação pelos 

tribunais, sendo esta jurisprudência decisiva para a compreensão e aplicação da lei. 

Grifo nosso. Fonte: Sistemas Jurídicos Comparados. Disponível em:  

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JCA_MA_13101.ppt.  Acessado em 23/08/2017. 

 

Portanto, mediante estas informações, temos que o direito romano – grego e o 

Common Law são grandes figuras importantes do direito e que são distintamente diferentes, 

visto que no direito romano – grego a principal fonte é a Lei, e já para o direito de Common 

Law a principal fonte são as jurisprudências e os costumes.  

Assim, como visto, o ordenamento jurídico tem origem no direito romano – grego, 

sendo que, correlato ao ordenamento jurídico temos o sistema jurídico brasileiro, que também 

deriva do direito romano – grego, e que devemos impor que é um direito sistematizado, ou 

seja, estruturado por normas escritas (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Assim, conceituamos ordenamento jurídico e sistema jurídico.  

 

TABELA 8 – DIFERENÇAS ENTRE ORDENAMENTO JURÍDICO E 

SISTEMA JURÍDICO 

 

Ordenamento Jurídico X Sistema Jurídico 

Equivalência entre os conceitos? 

➢ Paulo de Barros Carvalho: Normas Jurídicas formam um sistema, na medida em 

que se relacionam de várias maneiras, segundo um princípio unificador. 

➢ Gregório Robles: Ordenamento Jurídico enquanto totalidade de textos prescritivos 

e Sistema Jurídico enquanto esforço de ordenação e depuração do próprio ordenamento. 

➢ Alchorrón e Bulygin: Sistema Jurídico: conjunto de normas estaticamente 

consideradas; Ordenamento Jurídico: serie de sucessivos sistemas ao longo do tempo. 

Fonte: Slide Share. Disponível em: https://pt.slideshare.net/FernandaMoreira22/ordenamento-e-sistema-tgd-

2014-41266465. Acessado 23/08/2017 

 

Analisados a diferenciação trazida pelo quadro, identificamos que segundo 

classificação, entende-se por sistemas jurídicos como um sendo um conjunto de normas 

jurídicas, onde se relacionam; de outro lado ordenamento jurídico é uma seria de sistemas e 

textos prescritivos que se formaram ao longo do tempo. 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JCA_MA_13101.ppt
https://pt.slideshare.net/FernandaMoreira22/ordenamento-e-sistema-tgd-2014-41266465
https://pt.slideshare.net/FernandaMoreira22/ordenamento-e-sistema-tgd-2014-41266465
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Portanto, compreendidos estes dois institutos, de forma breve e objetiva passarão às 

análises do trust no nosso sistema jurídico, pois assim, estaremos aptos a continuarmos e 

delimitar o que será proposto neste tópico. 

 

3.2.2. Da Proposta do Trust para o Ordenamento Jurídico e Sistema Jurídico Brasileiro 

 

É sabido, como visto anteriormente, que o trust não tem previsão legal no Brasil, 

porém não é impossível sua previsão em nosso sistema jurídico. Com as analises correlatas do 

sistema jurídico que se interligam com as normas, passaremos por este estudo para identificar 

a correlação do trust com o ordenamento jurídico brasileiro. 

Com isso identificamos que os dois sistemas jurídicos, o direito romano – grego e o 

Common Law são estritamente diferentes, impedindo assim a aceitação do trust no direito 

romano – grego. Porém, o trust não é impossível de ser aceito em nosso sistema de direito 

romano – germânico, pois devemos levar em consideração que a relações sociais que vivemos 

na atualidade não impugna tais diferenças, e sim a prática do trust já é constante dentro do 

nosso sistema romano – grego, passando por cima deste e inserindo ainda mais este ato em 

nosso dia – a – dia. (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).   

Entretanto, em outras palavras, como já citado acima, o ordenamento jurídico está 

atrasado com as normas legislativas, visto que a sociedade evolui e o direito não está 

acompanhando esta evolução, quando que a sociedade necessita cada vez mais de métodos 

jurídicos lícitos que as ajudam em seu crescimento e evolução. 

Assim, com o surgimento da globalização em nossa realidade, tanto no direito 

romanista como no Common Law, ressalta o Ilustre Eduardo Felipe Matias: “o mundo assiste 

pela primeira vez ao surgimento de uma verdadeira economia global, caracterizada pelo alto 

grau de integração dos mercados e pelo predomínio das atividades transnacionais”. 

(MATIAS, 2005, p. 105).  

Mediante esta análise, podemos firmemente concluir que, a evolução da sociedade e 

a globalização existente na economia, verificamos que a utilização de meios lícitos para 

aumentar a economia é frequentemente em nossa realidade, com o direito romanista 

paralisado, a sociedade busca em diversos países métodos de burlar a globalização e aumentar 

seus lucros. Levando vantagens para o sistema de Common Law.  

Entretanto, chegamos a uma questão relevante:  
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➢ Qual o fator relevante do direito romanista – germânico em não acompanhar o 

crescimento da sociedade diante dos fatos previstos em nossa realidade?  

 

Nas palavras de Raquel do Amaral de Oliveira Santos, concluímos a questão acima: 

 

Obviamente o direito de uma sociedade global não pode ser o mesmo que rege uma 

sociedade feudal ou uma economia fechada, o direito deve acompanhar a sociedade 

em que se insere para poder tutelá-la com propriedade. É a partir dessas premissas 

que defendemos que o Trust é uma figura jurídica que não pode ser simplesmente 

ignorada pelo Direito Brasileiro, assim como não foi pelo direito de outros países de 

tradição igualmente romanista. (Raquel do Amaral de Oliveira Sá, 2009, p. 28). 

 

Como visto, acima, o trust é regido por longas interpretações, pois sem lei que o 

regulamente, profissionais capacitados, se utilizam de meios lícitos para praticar este ato 

jurídico, embora seja comum a pratica de meios ilícitos no seio de nossa sociedade, é sabido 

que o Brasil não aderiu ao que fora estabelecido na Convenção de Haia, que regulamenta 

sobre o trust, e em nosso ordenamento jurídico não esboça nenhuma previsão de licitude ou 

ilicitude do trust.  

Portanto, diante de tal análise, se permanecermos inertes perante o trust, a sociedade 

romana germânica não deixará de utilizar o trust no exterior, podendo este ser utilizado como 

meio fraudulento nas margens da ilicitude, ao contrário de ser utilizado em nosso 

ordenamento jurídico para fins mais apropriados, como o planejamento – esboçado como 

forma nesta Monografia (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Contudo, se o ordenamento jurídico aderir ao ato jurídico do trust há que se terem 

mais vantagens do que permanecer o direito anestesiado, o tema deste trabalho é demonstrar o 

trust como forma de planejamento lícito, enquadrado, de maneira igualitária possível à nossa 

legislação – veremos a frente o sistema do direito comparado, mas, é cediço que parte da 

sociedade se utiliza de meios fraudulentos para burlar os encargos tributários brasileiros – 

como estudados é excessivos.    

Diante esta análise, configuramos que, novamente nos dizeres de Raquel do Amaral 

de Oliveira Santos: 

 

(...) o Trust, sendo constituído no exterior por um residente no Brasil, tem 

atualmente sua tipificação prejudicada para fins tributários, pois, não havendo seu 

reconhecimento, não há como enquadrar algumas etapas como fatos jurídicos 

tributários, ou seja, alguns dos atos necessários a um Trust acabam por se colocar 

fora do campo de incidência de determinados tributos. Como percebemos a falta de 

regularização do Trust no Brasil não impede a sua utilização, mas prejudica a 

segurança jurídica daqueles que ousam organizar seu patrimônio a partir de 
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estruturas que envolvem tal figura jurídica. (Raquel do Amaral de Oliveira, 2009, p. 

29). Grifo nosso 

 

Pois bem, o trust não tem legislação no Brasil, porém, o nosso ordenamento jurídico 

não prevê sua pratica, mas também não o proíbe, portanto, não é ilegal buscar meios que 

tragam vantagens e lucros, desde que estejam dentro dos limites legais que estabelece a 

legislação vigente. 

 

3.2.2.1. Correlação da Convenção de Haia com a Proposta do Trust  

 

É importante salientar no que tange ao trust que a Convenção de Haia tem o objetivo 

de criar um trust genérico, onde sua modalidade de planejamento possa ser aceito pelo direito 

romano – germânico ou pelo direito de Common Law, ou seja, para que o trust possa ser 

inserido para um todo, não sendo necessário sua pratica apenas no exterior adequo ao trust 

(Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

A preocupação dos direitos romano – grego é com a segurança jurídica, porém, a 

proposta da Convenção de Haia é a de que este tipo de trust possa ser mais facilmente aceito, 

por conseguir ser adequo ao padrões romanista e traz uma definição de uma maior segurança 

jurídica por ser este estabelecido pelas formalidade que os ordenamentos romanista exigem 

(Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Como citado acima, o Brasil não faz mansão nem é signatário da Convenção de 

Haia, mas mediante as análises, a proposta do trust não fere nenhum preceito do ordenamento 

jurídico romanista, visto que, a Convenção de Haia apenas permite a criação do trust em 

jurisdições diferentes, porém, cada qual dentro dos limites impostos pelos requisitos 

padronizados de determinados ordenamentos jurídicos, ressaltando, que a Convenção de Haia 

não obriga nenhum País à aceitarem o que ela estabelece com relação ao trust, sendo um ato 

facultativo dos Países (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Com tudo, analisados as existências de correlação do nosso ordenamento jurídico 

para o trust conforme estabelece na Convenção de Haia, e que se revela um fator relevante à 

proposta, passaremos por uma exposição de analises do trust perante algumas legislações que 

mais possam definir em partes alguns dos atos praticados no trust. 
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3.2.3.  O Trust Correlato às Legislações Brasileiras – Questionamentos Iniciais da 

Proposta 

 

Após serem analisados, todos os institutos que cercam o trust, sua definição, fase 

histórica, natureza jurídica, aos quais se fizeram necessário para compreendermos estes 

institutos e estabelecermos o porquê do nosso ordenamento jurídico não ser adequo ao trust 

como o direito de Common Law, que se revela extremamente diferente do direito originário ao 

romano – grego, onde fundou nosso ordenamento jurídico.  

Neste tópico, iremos enquadrar alguns atos do trust correlato às análises encontradas 

e vigentes em nosso ordenamento jurídico, ao qual possamos esboçar em partes suas 

peculiaridades perante a vigência de legislação brasileira que trata de alguns assuntos que 

mais se assemelham ao trust. 

 De princípios iremos tratar do disposto no código civil vigente que mais possa se 

enquadrar ao trust. 

Nesta análise, referente ao trust é sabido:  

 

➢ Ato contratual de vontade unilateral;  

 

➢ Sua finalidade é a transferência de patrimônio (imóveis ou moveis, bens, 

coisas, etc). 

 

3.2.3.1.  Normas Civis Perante o Trust 

 

Nesta abordagem, iremos começar pelo contrato que é o ápice, o início para que seja 

estabelecido o trust e deste será firmado, tornando-se legal. Há que salientar, o contrato é 

estabelece entre o Settlor e o Trustee e deste deverá estar configurado todos os requisitos do 

trust desde a administração do patrimônio, seus encargos a quem será beneficiário – como já 

abordado no tópico 3.1.2. O Trust. 

Partindo deste pensamento, cruzar o trust com as legislações contratuais vigentes é 

estabelecer os direitos e deveres que emanam da relação contratual, enquadrando todos os 

termos e condições entre as partes, aonde chegaremos à definição do objetivo trust (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009). 
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Após a assimilação dos contratos, iremos analisar as semelhanças do trust na esfera 

patrimonial que mais conciliam com o nosso ordenamento jurídico e por fim, as espécies de 

contratos fiduciários. 

Partimos desta premissa sob as figuras contratuais estabelecidas pelo Código Civil 

baseado no trust, iniciaremos com os contratos. 

 

➢ Ato Contratual 

 

Como definimos, o trust é ato contratual cuja relação de vontade é unilateral, 

partindo para sua formação o contrato entre o Settlor e o Trustee, onde estabelece a 

transferência do patrimônio do possuidor – Settlor para o administrador – Trustee para este 

administra-lo e protege-lo, em outras palavras confia em terceiro para gestão do patrimônio, 

que a partir deste terá o domínio e a propriedade legal deste patrimônio.  

Assim, definimos que o trust é ato de relação jurídica contratual, relativo à vontade 

de apenas uma das partes, no caso o Settlor, mesmo que é uma relação unilateral, poderá ser 

considerada uma espécie de contrato, desde que observados alguns requisitos.  

Neste contexto, Maria Helena Diniz, consagra: 

 

A declaração unilateral de vontade é uma das fontes das obrigações resultantes da 

vontade de uma só pessoa, formando-se a partir do instante em que o agente se 

manifesta com a intenção de obrigar, independentemente da existência ou não de 

uma relação creditória, que poderá surgir posteriormente. (DINIZ, 2011, p. 812). 

 

Percebemos que a vontade unilateral, independe de relação creditória e é um ato 

cujo há intenção de obrigar o terceiro, mas que poderá se firmar em momentos posteriores. 

Portanto, devemos nos ater aos critérios legais estabelecidos em lei para que haja a 

obrigação, para que seja firmado o contrato. 

Assim esboça Maria Helena Diniz, novamente: 

 
Logo, as obrigações nascem da declaração unilateral da vontade manifestada em 

circunstâncias tidas pela lei como idôneas para determinar sua 

imediata constituição e exigibilidade, desde que o declarante emita com a intenção 

de obrigar-se, e desde que chegue ao conhecimento da pessoa a quem se dirige, e 

seja esta determinada ou pelo menos determinável. (DINIZ, 2011, pág. 812).  

 

Há que ressaltar que, no Brasil, todo ato que envolve relação entre sujeitos, deverá 

ser definido entre contratos, para caracterizar uma segurança jurídica. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Assim, como os contratos em regra sejam considerados firmados há que ter a 

vontade bilateral, portanto, pressupõe da vontade de ambas as partes. Porém, a vontade 

unilateral também deve ater com os requisitos para que sejam firmadas, cujos requisitos 

inerentes aos dos contratos. 

Nos pensamentos de Rosália Toledo Veiga Ometto: 

 

Como toda obrigação, os atos unilaterais de vontade deverão conter o elemento 

subjetivo, que são as partes (nesse título, o sujeito não é parte integrante da 

formação do ato jurídico, podendo ser indeterminado ou indeterminável), o 

elemento imaterial, que é o vínculo jurídico, e o elemento material, que é o objeto 

da prestação, lícito e possível. (OMETTO, 2011, p. 623).  

 

Portanto, para que o trust seja aceito em nosso ordenamento jurídico, devemos 

considerar que este deverá ser firmado por meio de ato contratual, estabelecendo as partes 

envolvidas, bens, tempo de duração, condição, entre outras exigências que necessita um 

contrato (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

De outra banda, partiremos deste raciocínio para igualar o trust com algumas das 

espécies contratuais existentes em nosso ordenamento jurídico, em especial no Código Civil 

vigente.  

De forma sucinta traremos algumas classificações das espécies de contratos 

existentes no direito romano – germânico.  

Segunda classificação trazida pelo Ilustre Doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, o 

direito romano – grego classifica quatro categorias de contratos sendo: I) Contratos Reais; II) 

Contratos Verbais; III) Contratos Literais; IV) Contratos Consensuais. (VENOSA, 2002). 

Diante de tais categorias, classificaremos quanto às espécies dos contratos, 

classificação trazida também por Sílvio de Salvo Venosa, onde demonstra: 

 

I) Contratos Unilaterais e Bilaterais; 

II) Contratos Plurilateral; 

III) Contratos Gratuitos e Onerosos; 

IV) Contratos Comutativos e Aleatórios; 

V) Contratos Típicos e Atípicos – Nominados ou Inominados; 

VI) Contratos Consensuais e Reais; 

VII) Contratos Solenes e não Solenes; 

VIII) Contratos Principais e Acessórios; 
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IX) Contratos Instantâneos e de Duração; 

X) Contratos por Prazo Determinados e Indeterminados;  

XI) Contratos Pessoais e Impessoais; 

XII) Contratos Civis e Mercantis; 

XIII) Contratos Preliminares; 

XIV) Contratos Derivados – Subcontratos; 

XV) Autocontrato – Contrato consigo mesmo.  

 

A ideia é demonstrar o contrato que mais se enquadra com os requisitos do trust, 

porém, neste tópico iremos estabelecer o estudo apenas do contrato que mais se aproxima ao 

trust, não sendo relevante o estudo de cada classificação e espécies de contratos, visto que 

esta classificação é bem vasta, onde cada qual tem seus objetivos distintos um do outro.  

Portanto, para compreensão, iremos esboçar que a classificação mais relevante e que 

nos interessa dentro deste trabalho são os (V) Contratos Típicos e Atípicos ou Nominados e 

Inominados. 

Nos dizeres de Caio Mário da Silva Pereira, defina os Contratos Típicos e Atípicos, 

como sendo: 

 

Diz-se que um contrato típico (ou nominado), quando as suas regras disciplinares 

são deduzidas de maneira precisa no Código ou nas leis. Mas, a imaginação humana 

não estanca pelo fato de o legislador haver deles cogitado em particular. Ao 

contrário, cria novos negócios, estabelece novas relações jurídicas, e então surgem 

outros contratos afora aqueles que recebem o batismo legislativo, ou que não foram 

tipificados, por esta razão se consideram atípicos (ou inominados). (PEREIRA, 

2007, p. 60).  

 

Portanto, mediante tal afirmação, concluímos que, a diferenciação dos Contratos 

Típicos para os contratos Atípicos, conhecido como Nominados ou Inominados é que o 

Típico ele vem tipificado em lei, ou seja, sua previsão é taxativa, tudo que vem nominado na 

lei, por outro lado, os Contratos Atípicos é o contrário do Típico, sendo este não estabelecido 

por lei, porém, demanda de interpretações legislativas e doutrinárias, por isso o chamado 

Inominado, sendo sua característica não tipificada em lei. 

Diante desta situação, já nos leva a ideia de que, se o trust não é tipificado/previsto 

em nosso ordenamento jurídico, automaticamente este não demanda da classificação do 

Contrato Típico, enquadrando, e onde mais se aproxima para o Contrato Atípico/Inominado.  
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Assim, como complemento dessa afirmação, constatamos no artigo 425 do CC, onde 

diz que é: “Lícito às partes estipular contratos atípicos, observados as normas gerais fixados 

neste Código”.  

Portanto, vimos que os Contratos Atípicos tem previsão no ordenamento jurídico, 

não sendo este um ato ilícito, entretanto, se este não demanda das características para que seja 

firmado (Inominado) sendo livre para que as partes estabeleçam o que querem de vontade, 

assim, sendo possível que através dos Contratos Atípicos sejam estabelecidos e assimilados 

ao trust.  

Segundo Sílvio de Salvo Venosa, podemos estabelecer que os Contratos Atípicos é 

ato jurídico eficaz e válido, sendo seguramente resguardado pelo princípio da autonomia de 

vontade, assim esboça: 

 

Nos contratos atípicos, a determinação formal é dada pelas partes. Isso não significa 

que a lei não proteja essa manifestação de vontade. Como estamos no campo da 

autonomia de vontade, respaldada pelo ordenamento, a descrição das condutas, feita 

pelas partes nesses contratos, estará inserida em um negócio jurídico perfeitamente 

válido e eficaz. (VENOSA, 2002, p. 408).  

 

Assim, quando o ordenamento jurídico ao tratar da manifestação de vontade, 

mediante a vontade unilateral. O CC tipificou os seguintes termos para esta vontade, sendo: I) 

Promessa de Compra e Venda; II) Gestão de Negócios; III) Pagamento Indevido; IV) 

Enriquecimento sem Causa. Portanto, diante destes termos, nada impede que eles sejam 

constitutivos para o trust, tornando-se este uma espécie de fonte de obrigação. (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Portanto, é sabido que se respeitados todos os limites da licitude, mediante a 

autonomia de vontade, estabelecidos como uma das características contratuais é 

extremamente possível à celebração de instrumentos do trust no Brasil, uma vez que se 

enquadraria em contratos atípicos de vontades unilaterais. (Raquel do Amaral de Oliveira 

Santos, 2009). 

 

➢ Das Coisas – Propriedades  

 

Neste subtópico iremos analisar que o trust envolve relação de sujeitos cujo ato é a 

transferência de coisas – propriedades, onde estudaremos as hipóteses existentes em nosso 

ordenamento jurídicos que se encaixam com o trust.  
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Como estudado com os contratos, o estudo das coisas, é definido pelos direitos reais, 

podemos entender que direitos reais recaem sobre bens moveis e imóveis. Assim, os direitos 

reais são classificados pelo nosso ordenamento jurídico, estabelecido pelo CC, como sendo: I) 

A Propriedade; II) A Superfície; III) As Servidões; IV) O Usufruto; V) O Uso; VI) A 

Habitação; VII) O Direito do Promitente Comprador do Imóvel; VIII) O Penhor; IX) A 

Hipoteca; X) A Anticrese. (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Destarte, apesar do trust em uma visão genérica de ser complexo para o ordenamento 

jurídico romano – germânico, podemos afirmar, firmemente, que não se trata de um ato 

impossível, onde não devemos levar em consideração ser um problema e leva-lo como 

obstáculo para não aceitação do ordenamento jurídico brasileiro. (Raquel do Amaral de 

Oliveira Santos, 2009). 

Portanto, nos dizeres de Diogo Leite de Campo, defendemos firmemente a teoria de 

que o trust não é um obstáculo, mostrando a ideia de que ele não passa de um falso problema, 

assim esboça: 

 

Porém, se a doutrina jurídica quisesse, efetivamente, superar esta eventual barreira à 

adopção do trust, a regra do numerus clausus não constituiria objeção decisiva, 

atribuir-se-ia aos beneficiários um direito real análogo àquele que o direito anglo-

americano reconhece aos beneficiários: a propriedade fiduciária. Esta tutelá-los-ia 

contra a falência ou insolvência do Trustee, contra sua sucessão ou contra terceiros 

adquirentes de má-fé, resta, todavia, o problema da natureza dos direitos dos 

beneficiários sucessivos. 

 

A regra do numerus clausus, que surge desprovida de qualquer valor prático nesta 

matéria, poderia então ser abandonada ao museu da jurisprudência dos conceitos. 

Traçar-se-iam cuidadosamente os limites da actuação da autonomia privada e exigir-

se-ia a publicidade de todo o direito real inominado. Este mesmo resultado pode ser 

atingido, em primeiro lugar, mediante a concessão às partes de autonomia na criação 

de direitos reais, tal como sucede nos direitos das obrigações e, em segundo lugar, 

através da extensão do número de direitos reais de modo a abranger trusts com 

efeitos reais. (CAMPOS, 1999, p. 287).  

 

Salientando que o direito real, chamado de direitos das coisas, se trata de um rol 

taxativo, previsto no artigo 1.225 do CC – como taxado acima, estes direitos é regido por um 

conjunto de normas, cujo cunho é obrigatório, pois o objetivo é regular o direito sobre bens 

moveis ou imóveis.  

A regra de “numerus clausus” citada por Diogo Leite Campos, nada mais é do que 

uma garantia de segurança jurídica, ou seja, sendo o direito real típico e taxativo – aquele 

tipificado em lei, sendo apenas um fato imponível à criação de direitos reais pelo legislador. 
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Ao defender que a regra “numerus clausus” pode ser abandonada ao museu da 

jurisprudência, em outras palavras, sugere que este pode ser superado, pois se levarmos em 

regra, o trust albergaria os direitos reais fundados na autonomia de vontade (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Contudo, não obstante, ressaltando que os direitos reais previsto do CC não são 

imutáveis, ou seja, uma clausula pétrea. Uma vez que, não encontramos em nosso 

ordenamento jurídico a vedação à criação de novos direitos reais. Logo, como visto acima, se 

o trust integra como um novo direito real, não ficará impossível de o legislador cumprir tal 

determinação, pelo mesmo também não ter a vedação de sua prática (Raquel do Amaral de 

Oliveira Santos, 2009). 

 

➢ Dos Negócios Fiduciários  

 

Neste instituto, podemos associar o trust como sendo um negócio fiduciário, sendo 

totalmente legal, por ter resguardo pelo nosso ordenamento jurídico e ser previsto no direito 

romano – grego. Porém, salientando que entre os negócios fiduciários previstos no Brasil e o 

trust existem algumas semelhanças e não uma eventual forma igualitária do trust. (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009).  

Portanto, entende-se sendo negócio fiduciário um negócio jurídico cujo ato é a 

transmissão de uma propriedade ou determinado bem ou titularidade de certo direito do 

fiduciante para uma pessoa – terceiro chamado de fiduciário, que nesse negócio jurídico é de 

confiança do fiduciante, onde obriga o fiduciário a cumprir determinada destinação e 

encargos, após retransmitir o bem ou o direito para o originário – fiduciante ou outro 

beneficiário, que fora estabelecido por meio de contrato fiduciário. (CHALHUB, 2000).  

Assim, concluímos que os negócios fiduciários são propostos cujo fim não seja a 

alienação, onde estabelece relação jurídica entre o fiduciante e o fiduciário, sendo que esta 

relação não atingirá os terceiros que envolve relação jurídica com o fiduciante. (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Salientando que os negócios fiduciários estão longe de ser equiparados com os 

direitos de Common Law e consequentemente o trust, mas, não impede que sejam assimilados 

uns com os outros e a aceitação do trust caracterizando ponto a ponto que ele venha a se 

assimilar.  
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Portanto, se os negócios fiduciários permanecer evoluindo de maneira a abranger a 

posse da propriedade estabelecida na fidúcia este tende a se aproximar e se assimilar cada vez 

mais com o trust. 

É necessário salientar, que o fato do negócio fiduciário se assimilar ao trust não o faz 

compatível a ele. Pois, percebemos que no negócio fiduciário não existe a cisão da 

propriedade, mas sim sua transmissão a título resolúvel, o que para o trust não é possível, vez 

que este a transmissão é totalmente insolúvel, sem direito de propriedade resolúvel.  

 

3.3.  AVANÇO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Identificamos que ainda não existe em nosso ordenamento jurídico legislação que 

dispõe sobre o trust que não o aprova, mas não o proíbe. Verificamos que há projetos de Lei 

tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, onde retrata sobre a Regularização 

Cambial e Tributária, ou seja, define nos limites da legislação a regularização de 

bens/patrimônios não declarados, para que não haja atividade ilícita – como sonegação fiscal 

e evasão de divisas18.  

Ressaltando que esses bens e patrimônios devem ser de cunho licito e devem estar 

mantidos no exterior.  

Portando, temos que, a legislação brasileira não quer perder com tais atividades 

realizadas em países estrangeiros, um passo para que possa ser aceito o trust, vez que, já tem 

o pensamento de regularizar tais situações decorrentes de atividades de transferência de 

patrimônios em países estrangeiros.  

Assim, o Projeto de Lei do Senado nº 298/2015 trata da matéria sobre o Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT, onde dispõe a proposta em seu 

artigo 1º, §1º, que estabelece: 

 

Artigo 1º: (...) 

§ 1º. O RERCT aplica-se aos recursos remetidos para o exterior, inclusive quando 

tais condutas tiveram por finalidade ocultar ou dissimular a natureza, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes 

de condutas lícitas, mantidos no exterior ou repatriados indevidamente, e que não 

foram declarados até a publicação da presente lei, cuja conduta possa levar seus 

titulares a incorrerem nos crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. 

 

                                                      
18 A evasão de divisas é um crime financeiro por meio do qual se envia divisas para o exterior de um país sem 

declará-lo à repartição federal competente. A evasão de divisas também pode ser chamada de evasão cambial. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Evasão_de_divisas. Acessado dia: 30/08/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evasão_de_divisas
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Ademais, observamos que ocorrerá no efeito desta lei, os patrimônios lícitos os 

patrimônios não declarados e mantidos no País e em países estrangeiros, assim estabelece o 

artigo 2º, III e IV, onde dita: 

 

Artigo 2º: (...) 

(...) 

III. Recurso ou patrimônio mantido no exterior - valores, bens materiais ou 

imateriais, capitais e direitos de fonte lícita não declaradas e mantidos fora do 

território nacional.  

IV. Titular - todo residente no País, na forma das regras cambiais ou tributárias, 

nacional ou estrangeiro, que seja proprietário ou responsável pelos recursos ou 

patrimônio não declarados e mantidos no exterior. 

 

Além, desta há outro Projeto de Lei do Senado nº 186/2015, onde também estabelece 

sobre o RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária)19, porém neste abre 

espaço para bens não declarados ou declarados incorretamente para que sejam regularizados 

ou retificados, de cunho voluntário por interesse da parte, onde o mesmo foi aprovado pela 

Lei nº 13.254 de 13 de Janeiro de 2016. 

O RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária) é uma das 

principais medidas no âmbito do ajuste fiscal proposto pelo Governo, trazendo uma 

oportunidade única aos contribuintes que queiram regularizar seus ativos irregulares no 

exterior. 

Assim estabelece o artigo 1º da Lei 13.254/2016: 

 

Artigo 1º: É instituído o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(RERCT), para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, 

não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados 

essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou 

domiciliados no País, conforme a legislação cambial ou tributária, nos termos e 

condições desta Lei. 

 

Entretanto, a Lei estabelece que os ativos devam ser Declarados no DERCAT 

(Declaração de Regularização Cambial e Tributária)20 – meio de adesão ao RERCT (Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária), que estejam em domínio de propriedade do 

                                                      
19 A Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(RERCT). Disponível em: http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/cbe_rerct.asp?idpai=CBE. Acessado em: 

13/10/2017. 
20 A adesão ao RERCT dar-se-á pela apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária 

(DERCAT). Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-

demonstrativos/dercat-declaracao-de-regularizacao-cambial-e-tributaria. Acessado em: 10/10/2017. 

http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/cbe_rerct.asp?idpai=CBE
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dercat-declaracao-de-regularizacao-cambial-e-tributaria
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dercat-declaracao-de-regularizacao-cambial-e-tributaria
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Declarante em 31 de Dezembro de 2014, porém, houve que ser modificado alguns pontos 

desta Lei, para que sejam totalmente recepcionadas de forma clara. 

A Instrução Normativa da RFB nº 1.627/2016, regulamenta a base de cálculo do IR 

sobre as propriedades inexistentes na forma de trust. Portanto, como estabelece na Lei, é um 

ato facultativo, que quem adere ao DERCAT deverá prestar algumas informações pertinentes 

e de cunho obrigatório do DERCAT. 

Concluímos diante da analise destes Projetos de Lei que a intenção do Brasil é evitar 

meios que possa burlar o sistema tributário para não pagar os devidos encargos, por outra 

visão, é a forma de evitar atividades ilícitas.  

Nota-se que, o Brasil tem perdido no campo tributário por não acompanhar a 

evolução da sociedade, que mesmo não sendo aceito o trust não deixa de praticá-lo. Porém, 

podemos verificar que à medida que tem tomando o ordenamento jurídico brasileiro é meio de 

manter a segurança jurídica e não perder a proteção que o sistema tributário oferece às 

atividades estatais e federais. 

Além dos Projetos de Lei, existe um acordo firmado entre o Brasil e os EUA onde 

firmam a Melhoria da Observância Tributária Internacional e Implementação do FATCA – 

Foreign Account Tax Compliance Act (Lei de Conformidade do Imposto de Conta Externa – 

Tradução Livre) 21, realizado em 2014.  

O objetivo deste acordo é realizar um intercâmbio de informações relativas a tributos 

e aumentar a melhoria da observância de preceitos tributários internacionais com base em 

informações prestadas. 

Portanto, o que este acordo visa é descobrir atividades realizadas nos EUA por 

intermédio de contas criadas neste país, para que o sistema tributário brasileiro seja eficaz na 

medida em que fora burlado para realizar atividades em países estrangeiros.  

Ao analisar o acordo, encontramos que este já compreende a figura do trust, que foi 

relevante em trazer ele no texto, pois já assimilou que a realidade que nos cerca é favorável à 

aceitação, pois evitar a pratica já é um ato impossível. 

Então melhor se fez em estabelecer que as atividades realizadas nos EUA que 

caracteriza o trust deverão ser repassadas ao Brasil todas as informações pertinentes a este. 

Assim estabelece no artigo 1º, v do acordo: 

                                                      
21 O FATCA é o objetivo de reduzir a evasão fiscal nos Estados Unidos, a implantação efetiva do "Foreign 

Account Tax Compliance Act" (Lei de Conformidade do Imposto de Conta Externa – tradução livre), vem sendo 

amplamente discutida no âmbito do mercado financeiro brasileiro e mundial.  Disponível em: 

http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/financas-voce-sabe-o-que-e-o-fatca/54013/. 

Acessado dia: 31/08/2017. 

http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/financas-voce-sabe-o-que-e-o-fatca/54013/
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Artigo 1º: (...) 

(...) 

v) O termo “Participação” significa, no caso de uma sociedade que seja Instituição 

Financeira, participação em capital ou em lucros da sociedade.   No caso de um 

fideicomisso ("Trust") que seja uma Instituição Financeira, a Participação é 

considerada ativo daquele classificado como instituidor ou beneficiário de todo ou 

parte do fideicomisso ("Trust"), ou qualquer outra pessoa física que exerça o 

controle efetivo final sobre o fideicomisso ("Trust"). Uma Pessoa Física ou Jurídica 

Específica dos EUA será tratada como beneficiária de um fideicomisso ("Trust") 

internacional se ela tiver o direito de receber, direta ou indiretamente (por meio de 

procurador, por exemplo) distribuição obrigatória ou distribuição discricionária do 

fideicomisso ("Trust"). 

 

Ainda, o tópico IV do acordo estabelece sobre as Entidades de Investimentos 

Classificadas como IFEs e Consideradas Adimplentes, onde mais uma vez aparece a figura do 

trust sendo caracterizado de caráter fideicomisso. 

  

IV: (...) 

A. Fideicomisso ("Trust") Documentado pelo Fiduciário.  Um Fideicomisso 

(“trust”) estabelecido sob as leis do Brasil, desde que o Fiduciário do Fideicomisso 

("trust") seja uma Instituição Financeira Informante dos EUA, uma IFE Informante 

Modelo 1 ou uma IFE Participante e preste todas as informações obrigatórias no 

âmbito do Acordo com relação a todas as Contas dos EUA a Serem Informadas do 

fideicomisso ("trust"). 

 

O ponto relevante a ser ressaltando é que o Brasil não está se valendo de meios para 

coibir a pratica de atividades nos países estrangeiros como o Trust, mas sim, fazer com que 

estas atividades realizadas sejam dentro dos limites da nossa jurisdição e não seja aforada no 

campo da ilicitude, prejudicando nossa sociedade e o sistema tributário nacional. 

Além disso, o anseio do ordenamento jurídico brasileiro em manter a discrição se 

valendo de medidas para manter o sistema tributário com a carga tributária sem perder com o 

Trust é de tal maneira, que se vale de medidas de Instruções Normativas para buscar os 

tributos que estão sendo perdidos por cada vez mais realizarem o Trust em países que aceitam 

este negocio jurídico.  

Assim, estabeleceu a Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016, onde estabelece a 

obrigatoriedade de inscrição no CNPJ, onde também inclui entidades domiciliadas no exterior 

soba forma do Trust, para que sejam beneficiados indiretamente com a pratica do trust. A IN 

RFB nº 1.634/2016, estabelece alguns pontos importantes que relacional o trust:  

 

Artigo 4º: São também obrigados a se inscrever no CNPJ: 

(...) 

XV - entidades domiciliadas no exterior que, no País: 
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a) sejam titulares de direitos sobre: 

1. imóveis; 

2. veículos; 

(...) 

b) realizem: 

(...) 

XVIII - outras entidades, no interesse da RFB ou dos convenentes. 

 

Artigo 19: A inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior exclusivamente 

para realizar aplicações no mercado financeiro ou de capitais decorre 

automaticamente do seu registro na CVM como investidor não residente no País, 

vedada à apresentação da solicitação de inscrição em unidade cadastradora do CNPJ. 

(...) 

IV - em relação aos entes constituídos sob a forma de trusts ou outros veículos 

fiduciários, sociedades constituídas com títulos ao portador e das demais pessoas 

jurídicas constituídas no exterior não enquadrada nas categorias anteriores, informar 

o beneficiário final e apresentar, na forma prevista no § 5º 

a) ato constitutivo ou certidão de inteiro teor da entidade, observada a “Tabela de 

Documentos e Orientações” constante no Anexo VIII desta Instrução Normativa; 

b) documento de identificação ou passaporte do representante legal da entidade no 

país de origem; 

c) ato que demonstre os poderes de administração do representante legal no país de 

origem da entidade estrangeira (ata de eleição ou documento equivalente), caso tal 

informação não conste do ato de constituição; 

d) QSA; e 

e) os documentos e as informações de que trata o § 4º, mediante solicitação da RFB. 

 

Nota-se que é preferível o ordenamento jurídico manter medidas que leva a um 

ponderamento tributário e a descobertas de atos ilícitos por meio de soluções que visam 

regularizar os atos do trust, quando seria viável a aceitação deste nos moldes que permite o 

nosso ordenamento jurídico. 

Mas, o simples fato de buscar o enquadramento tributário no trust já define que o 

ordenamento jurídico e o sistema tributário estão perdendo com esta pratica, o que configura 

um passo do entendimento que estamos frisando nesta Monografia. 

Relevante dizer, que ético é caminhar dentro do campo da licitude, e tudo é possível 

se disso nos valer. O Brasil só tem a ganhar com a aceitação do trust em nosso ordenamento 

jurídico romanista.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS  

 

O objetivo deste capítulo é demonstrar mediante analise de estudo de trabalhos 

correlatos que o tema exposto nesta monografia é tão conhecido como praticado por nossa 

sociedade. Este método se torna importante, ao passo que com estas análises reforça o 

problema exposto nesta monografia, que cerca a realidade de nossa sociedade. Além, de 

demonstrar que as hipóteses que serão defendidas sobre este assunto é mais discutida e 

relevante do que imaginamos. 

O primeiro trabalho apresentado é intitulado como: “A carga tributária brasileira e o 

planejamento tributário como ferramenta de competitividade”, publicado em 2011, na 

UNESC, pelo autor Vinícius Cechinel de Moraes, para o curso de pós – graduação. O 

segundo trabalho analisado é intitulado como: “Validade e eficácia dos contratos de Trust no 

direito brasileiro”, publicado em 2000, na Mackenzie, pelo autor Felipe Faltay Katz de Castro, 

para o curso de graduação de Direito.  

Vejamos os estudos de trabalhos correlatos a seguir:  

 

4.1. “A CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

COMO FERRAMENTA DE COMPETITIVIDADE” 

 
VINÍCIUS CECHINEL DE MORAES – Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC – Curso de Pós – Graduação Lato Sensu, 201122. 

 

Como demonstrado acima, a finalidade deste capítulo são análises de trabalhos 

correlatos à temática do tema abordado nesta monografia.  

O presente projeto, de autoria de Morais, 2011, apresentada para a Universidade do 

Extremo Sul Catarinense – UNESC, cujo título denomina-se: “A carga tributária Brasileira e 

o Planejamento Tributário como ferramenta de competitividade”, onde se propõe a 

demonstrar a elevada carga tributária brasileira, e seus impactos sobre as relações 

empresariais. Mostrará que na seara do Direito Tributário, o planejamento pode ser 

ferramenta fundamental para a sobrevivência ou não de uma organização. 

                                                      
22 MORAES, Vinícius Cechinel de. “A Carga Tributária Brasileira e o Planejamento Tributário como 

Ferramenta de Competitividade”. Santa Catarina: UNESC, 2011. Disponível em: 

http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/815/1/Vinicius%20Cechinel%20de%20Moraes.pdf. Acessado em: 

14/10/2017.  

http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/815/1/Vinicius%20Cechinel%20de%20Moraes.pdf
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Além, esta monografia também buscou demonstrar que a carga excessiva tributária 

brasileira é derivada de um sistema tributário complexo, oneroso à economia, e como 

consequência desta complexidade os diversos problemas em sua execução. 

Entretanto, verifica nesta monografia, que os problemas de execução tributária no 

sistema tributário abrem caminhos para oportunidades de profissionais habilitados para 

entender e interpretar leis, de forma a fazer funcionar este cenário que impõe este sistema. 

Neste projeto, o autor para apresentar o tema dividiu o mesmo em três capítulos, 

sendo: I) Introdução – contendo toma problemática que envolve o tema; II) Fundamentação 

Teórica – envolve toda parte conceitual que engloba o tema; III) Considerações Finais – 

relevante a conclusão do projeto. 

No entanto, o autor se preocupou em demonstrar todos os aspectos que cercam o 

problema do tema, iniciando do sistema tributário e sua complexidade, leis, normas e 

regulamentos que surgem a cada dia, a alta competitividade no mercado, mas, em outra visão, 

de forma a solucionar a problemática demonstrou que como meio de eficiência há a 

ferramenta do planejamento tributário. 

Necessário ressaltar, que ao decorrer do trabalho, o autor levantou uma questão que 

demonstra o teor do tema, onde esboça: qual a influência da carga tributária nas empresas, e 

quais as formas de minimizar este problema ou ainda torná-lo um diferencial competitivo? 

Contudo, tornou-se demonstrar que o fisco vem trabalhando no desenvolvimento de 

mecanismos que coíbam a pratica da sonegação fiscal, que caracteriza meios de minimizar o 

problema do tema e relatou que até mesmo os aspectos fiscais influenciam na competitividade 

das empresas. 

De modo a demonstrar que o tema esboçado vem passando por delongas discussões e 

não é novo em nosso cenário, trazendo a finalidade o planejamento tributário como 

ferramenta de controle e de sobrevivência dentro da licitude. 

Importante ressaltar, que o autor ao decorrer do trabalho, especificamente no capítulo 

dois, descreve os princípios que envolvem o ordenamento jurídico, por entender este ser 

importante e a base de normas validas, pois relata que qualquer norma contrária a um 

princípio não tem validade por não ter fundamento jurídico. 

Com tudo, o autor define que a partir da problemática imposta pelo tema, existem 

meios e ferramentas que coíbam a carga tributaria excessiva, demonstrando o planejamento 

tributário como a melhor forma de redução e economia de tributos, respondendo a questão 

que este impôs no corpo do projeto. 
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O autor utilizou-se todos os meios metodológicos para desenvolver o tema de forma 

objetiva e clara, explorando todos os campos que exige a temática do tema, preocupando-se 

em conceituá-los e fundamentá-los. Além de demonstrar os institutos negativos e positivos 

pertinentes ao tema e os conceitos que estejam dentro da licitude e os que caminham na 

ilicitude, como por exemplo, a Elisão Fiscal e a Evasão Fiscal. 

Para conclusão, o autor demonstrou o planejamento tributário por meios lícitos que 

uma empresa possa utilizar para obter a redução tributária, mediante as formas de regimes 

tributários, sendo imprescindível para o planejamento eficaz. 

  

4.1.1. Síntese Crítica à Temática do Tema  

 

Com relação à análise deste trabalho correlato, apresentado por MORAES (2011), 

denomina-se: “A Carga Tributária Brasileira e o Planejamento Tributário como Ferramenta de 

Competitividade”, relata no primeiro capítulo podemos identificar que o maior problema das 

empresas, dos contribuintes e da sociedade é a carga tributária excessiva, visto que quem 

impõe esta carga excessiva é o nosso Sistema Tributário.  

Porém, há que se compreender que o Sistema Tributário, como defeso no projeto 

apresentado, o autor contempla que é de alta complexidade e que dele emana tudo que o é 

tributável, as alíquotas e as base de cálculos, portanto, a carga tributária excessiva é apenas 

uma causa do sistema tributário, o que torna o grande problema a ser relato neste artigo. 

É sabido que, a sociedade, em especial as empresas, vem lutando contra esta carga 

tributária excessiva, para que esta consiga se mantiver e sobreviver. Com o excesso nas 

obrigações tributárias, estas procuram meios lícitos e até mesmo ilícitos para a redução dessas 

obrigações, sendo um meio para solucionar o problema. 

Como explanado, este tema não é novo, mas que traz muita discussão, e a sua 

finalidade é de grande importância para solucionar e manter as empresas, aumentar os lucros, 

o mercado de trabalho, a economia e vários outros fatores positivos para a relação dentro do 

mercado.  

Sabemos que o contribuinte tem o maior ônus e a obrigação e que é dever do estado 

arcar com as necessidades a ele inerentes, porém, quanto mais a sociedade evolui, mais 

encargos tributários os contribuintes tem que pagar, o fato é que, muitas empresas acabam 

trabalhando apenas para pagar tributos, e com isto acabam falindo.  
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Ai entra o papel de um profissional capacitado, onde buscará em legislações vigentes 

meios lícitos para a redução da carga tributária, chamado planejamento tributário. Que visa, a 

redução, postergação ou a não incidência do fato gerador. 

Muitos são as finalidades do planejamento tributário, o ato de planejar é escolha do 

contribuinte, as formas de tributação, é estudo do profissional onde escolherá a melhor e mais 

econômica forma. 

O estudo e a estrutura de como abordar o tema é correlato e subjetivo, antes de 

falarmos o que venha a ser o planejamento tributário, é importante conhecer o sistema 

tributário, estar atualizado das mudanças. Após, munido deste conhecimento, é bom saber os 

institutos que são regidos pelo direito tributário, tais como os conceitos de tributos, 

classificação, entre outros. Compreendidos, então estudar em especifico o planejamento ao 

todo, sua forma, incidência, finalidade, legalidade, entre outros e aplicar o planejamento 

cabível para cada empresa, proporcionando melhor estabilidade e economia.  

Este estudo é de suma importância para o desenvolver da sociedade, que com o 

planejamento tributário abre vários caminhos, muitas oportunidade e portas de empresas. 

Pois, quando a empresa vai bem a empregabilidade de aumento é grande, devemos 

ter sempre estes pensamentos.  

Em outra visão, há que se analisarem as formas de planejamento licito e ilícito, 

demonstrando cada espécie de crime. Muitas empresas escolhem o caminho errado, ilícito e 

acabam praticando crimes e respondendo severamente por estes. 

Toda esta temática apresentada acima foi discutido e apresentado pelo autor, de 

forma clara, objetiva e que demonstra toda problemática que cerca o tema, além de 

estabelecer formas e ferramentas para a solução da carga tributária.  

Há que ressaltar que o autor se preocupou em todos os institutos que cercam o tema, 

de maneira que buscou enquadra-lo dentro da licitude respeitando as normas vigentes.  

Importante, o que não demonstra no projeto são as espécies de planejamento licito e 

ilícito, sendo apresentada no projeto apenas a forma dentro da licitude, portanto, trazer 

exemplos correlatos de forma de planejamento licito e ilícitos é fundamental para diminuir a 

quantidade de empresas sendo autuada pelo Fisco, sabendo que há outras formas, talvez, mais 

vantajosas e legais. 

O autor procurou demonstrar que o Fisco busca meios e maneiras cada vez mais 

tecnológicas e atuais para coibir a pratica da sonegação fiscal, mas não especificou as formas 

ilícitas de planejamento tributário que configure crime.  
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Por ser o planejamento tributário um campo vasto, de muitas maneiras de 

implementar, não é capaz especificar um a um, trazendo exemplos, mas o planejamento na 

mais simples maneira, trará resultados melhores e econômicos. 

Portanto, como forma de complemento ao tema, a análise apresentada a seguir 

defendida por Felipe Faltay Katz de Castro (2000) para renomada Universidade Mackenzie, 

visa estabelecer e demonstrar a problemática da carga tributária e como ferramenta de redução 

tributária o planejamento tributário legal e eficaz, mas o que desejamos demonstrar além 

dessas formas de planejamento tributário comum é definir que há planejamento na forma de 

trust, definindo-o como meio de planejamento patrimonial entre outros, o que será exposto na 

analise de trabalho correlato a seguir. 

 

4.2. “VALIDADE E EFICÁCIA DOS CONTRATOS DE TRUST NO DIREITO 

BRASILEIRO” 

 
FELIPE FALTAY KATZ DE CASTRO – Universidade Presbiteriana Mackenzie – 

Trabalho de Graduação Interdisciplinar, 200023.  

 

Após analisado o tema anterior, passaremos a analise do segundo tema como 

requisito para os trabalhos correlatos. 

A presente monografia foi apresentada para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

2000, denomina-se: “Validade e eficácia dos contratos de Trust no Direito Brasileiro”, 

defendido por CASTRO.  

O objetivo deste projeto é demonstrar a validade e eficácia do trust no direito 

brasileiro, que esta cada vez mais presente em nossa sociedade, e examinar e explicar a 

aceitação do trust no ordenamento jurídico nacional. 

O autor dividiu o projeto em dez capítulos, sendo: I) Introdução ao tema; II) 

Histórico do tema; III) Elementos Formadores pertinentes ao tema; IV) Elementos 

Caracterizados do tema; V) Objeto do tema; VI) O Trust como modalidade de negócio 

fiduciário; VII) Regras de Direito Internacional Privados aplicáveis aos Contratos de Trust; 

VIII) Os negócios Fiduciários na Jurisprudência e na Doutrina Brasileira; IX) A 

                                                      
23 CASTRO, Felipe Faltay Katz de. “Validade e Eficácia dos Contratos de Trust no Direito Brasileiro”. São 

Paulo: Mackenzie, 2000. Disponível 

em:  http://www.katzadvogados.com.br/upload/noticias/arquivos/contratos_trust_direito_brasileiro_2016101311

4410.pdf. Acessado em: 14/10/2017. 

http://www.katzadvogados.com.br/upload/noticias/arquivos/contratos_trust_direito_brasileiro_20161013114410.pdf
http://www.katzadvogados.com.br/upload/noticias/arquivos/contratos_trust_direito_brasileiro_20161013114410.pdf
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Compatibilidade do Trust com as regras Gerais dos Contratos no Direito Brasileiro; X) 

Considerações Finais. 

O autor CASTRO (2000), no primeiro capítulo discorreu sobre a introdução do tema, 

trazendo de forma breve e resumida o teor do tema, explicando e demonstrando a 

problemática que o envolve, para que na sequencia desenvolva o tema de forma minuciosa.  

Na sequencia, antes de adentrar ao respectivo tema, o autor preocupou-se em 

desenvolver um momento histórico do tema, para que seja entendido melhor o instituto. O 

autor entrou desde o declínio do feudalismo na Inglaterra medieval, passando pelo sistema 

britânico do Common Law e a Equity – demonstrando a distinção entre ambos, onde conclui 

com o surgimento do trust no direito Inglês. 

Adentrando ao tema, explicando-o e conceituando-o nos capítulos três, quarto e 

cinco, onde no primeiro discorreu sobre o conceito de trust, que se originou do Common Law, 

continuando no quarto sua caraterística, onde o mesmo é celebrado no exterior, caracterizado 

como um contrato privado, lastreado fundamentalmente na confiança. O instituidor do trust 

(“settlor ou grantor”) transfere a propriedade de parte ou da totalidade de seus bens a alguém 

(“trustee”), que assume a obrigação de bem administrá-los em benefício do próprio settlor ou 

de pessoas por ele indicadas (“beneficiaries”). 

O autor deixa claro ao decorrer do projeto que o trust não tem previsão no 

ordenamento jurídico brasileiro e que por isso exige toda temática envolvida ao tema, visto 

que o mesmo descreve isto no capitulo sexto, desenvolvendo o assunto a cerca da aceitação 

do tema em nosso ordenamento jurídico, trazendo todo estudo pertinente à defesa e solução 

do problema. 

No projeto o autor trouxe meios de assimilar alguns institutos que cerca o trust ao 

mais próximo do nosso ordenamento jurídico, fundamentando em doutrina, jurisprudências, 

contratos previstos no ordenamento jurídico e se preocupou em demonstrar a compatibilidade 

do trust dentro do Brasil, previstos do capítulo sexto em diante.  

Por fim, CASTRO (2000) demonstra todos os requisitos de validade do trust e que os 

mesmo são aplicáveis aos atos jurídicos em geral, entretanto, o autor demonstra que o 

instituto que mais se assemelha é o trust agreement e que ambos deverão ser respeitados os 

requisitos que a legislação prevê, como por exemplo, a legitimidade dos herdeiros 

necessários. 
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4.2.1. Síntese Crítica à Temática do Tema 

 

Com análise correlata deste trabalho apresentado acima, defendido por CASTRO 

(2000) titulado como “Validade e Eficácia dos Contratos de Trust no Direito Brasileiro”, 

identificamos que o autor esboça que com o aumento da globalização e a necessidade de 

economia que a realidade da sociedade necessita vem cada vez mais se utilizando de meios 

que venham a proporcionar o suprimento desta necessidade – como analisado no estudo 

correlato 4.1., o planejamento tributário é a figura que tratará de suprir a necessidade.  

Contudo, identificamos no projeto de CASTRO (2000) que existem diversas formas 

de manusear o planejamento tributário, sendo possível implementar este em diversas áreas. 

Com isso, identificamos que o trust além de ser uma maneira utilizada como meio de reduzir 

o pagamento de tributos podemos dizer que este é um planejamento tributário.  

O trust apesar de não ser previsto no ordenamento jurídico brasileiro como esboçado 

pelo autor, este também não é proibido, sendo um método muito utilizado por membros da 

nossa sociedade. Assim, podemos dizer que a tendência é aumentar cada vez mais a utilização 

do trust, pela maneira e solução que este alberga em reduzir tributos e especificamente em 

cuidar e proteger o patrimônio.  

Considerando esta temática, sendo o trust um meio de planejamento tributário que 

envolve o patrimônio, sua administração e proteção, para que seja no futuro uma tradição de 

entrega para as partes identificadas em contrato.  

O autor, além, de compreender o instituto trust conceituando-o e classificando sua 

espécie e compreendendo as partes envolvidas neste negócio jurídico, necessário se faz 

ressaltar que estes conceitos e tudo que envolve o trust são por denominação e identificação 

de países que aceitam este negócio jurídico, cujo sejam de origem da Common Law, e alguns 

do direito romano – germânico.  

Porém, seria importante que além de demonstrar o truts em uma proposta para a 

relevância e aceitação em nosso ordenamento jurídico, deveríamos nos ater (o que não expõe 

no trabalho correlato apresentado) sua importância, finalidade e vantagens que este instituto 

traz em beneficio a sociedade e ao nosso ordenamento jurídico com sua pratica imposta 

dentro do Brasil. 

Sabemos que, o trust é frequentemente usado pela sociedade brasileira em países do 

exterior que aceitam o trust como sendo um negócio jurídico, porém é cediço que demonstrar 

as vantagens que deste deriva ao direito tributário, frente ao pagamento de tributos é mais 
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relevante do que permanecer estagnado e permitindo esses negócios jurídicos em outros 

países, onde temos muito a perder. 

Portanto, a sociedade necessita do direito para caminhar nos limites da licitude e não 

vice versa, portanto, o direito é o dizer do regime da sociedade e não a sociedade o dizer do 

direito, ambos devem caminhar juntos com o propósito de evolução em uma justiça única, 

beneficiando sempre a sociedade. 

Sendo, o meio de abordagem do tema utilizado neste trabalho correlato adequo ao 

tema em comento, passando por seus institutos e compreendendo o que venha a ser o trust, o 

que tem de semelhança ao que fora discutido sobre o tema nos capítulos anteriores.  

Sendo assim, esta análise de trabalho correlato, vem para agregar todo este estudo, 

caracterizando uma das formas do planejamento tributário, que cujo assunto não é novo, 

porém, discutido por muitos doutrinadores, e que nos chama a atenção para o fato que esta 

atividade é cada vez mais usada pela sociedade brasileira em países estrangeiros. 

Em nossos dizeres, conforme expresso no projeto de CASTRO (2000), o trust em 

nossa legislação não é permitido, mas devemos ressaltar que esta pratica também não é 

proibida. Utilizado por muitos brasileiros em países estrangeiros que permite esta atividade, 

ele é alvo de delongas discussões e interpretações. 

O real motivo do trust não ser aceito no Brasil é por conta da sua origem do direito 

Common Law extremamente distinto do nosso direito que é derivado do romano – grego. Ai 

entrará novamente no problema relatado acima, a alta complexidade do ordenamento jurídico, 

que deriva de nossas legislações e consequentemente o sistema tributário nacional, como 

defeso no projeto de MORAES (2011). 

Verificamos que com a alta tributação e a margem de impostos crescendo cada vez 

mais, a sociedade busca meios para a redução da tributação e com isto o aumento da 

lucratividade. E o trust tem sido cada vez mais utilizado pelos brasileiros e outras sociedades. 

O estudo deste tema é fundamental para uma sociedade positivada, visto que, esta 

necessita cada vez mais de um direito que cresça junto com ela, na medida em que evolua 

para que a sociedade caminhe nos limites da licitude e não para o caminho inverso.  

Portanto, concluindo que, não se faz de forma clara o estudo do trust demonstrando a 

forma de planejamento, sua eficácia, suas vantagens, seu conceito e o momento histórico, se 

correlato a este não apresentar uma proposta de aceitação ao ordenamento jurídico, cuja 

fundamentação também é imposta pelo autor CASTRO (2000).  
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4.3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS TEMÁTICAS ANALISADAS 

 

Trata-se de dois temas com propostas extremamente distintas, mas, com finalidade 

de reparar os temas, pois mesmo ambos serem correlatos uns ao outros é necessário separá-los 

para que possamos identificar o problema de cada tema relatado no resumo acima e 

demonstrar que um complementa o outro, sendo um problemático do outro.  

Considerando a fundamentação e a importância deste método de abordagem, os 

temas propostos acima são temas atuais, sendo muito discutidos e que visam o crescimento da 

sociedade, lucrativamente e economicamente, deixando de lado, a figura que nos rodeia, a 

globalização. 

O projeto de MORAES (2000) busca a finalidade do planejamento tributário é uma 

figura importante para uma sociedade que buscam burlar licitamente a carga excessiva 

imposta pelo sistema tributário nacional. Esta visão é proposta para defender uma sociedade 

necessitada de economia, vez que o que o Brasil tem passado de uns anos para cá, é o passo 

de exigir de uma sociedade contribuinte o que ele não é capaz de cumprir. 

O meio que o Estado usará para exigir é mediante a cobrança de tributos, impostos, 

taxa, dentre outras classificações. O que queremos demonstrar é que é possível reduzir, 

postergar ou evitar a incidência do pagamento de tributos, por meios lícitos.  

Porém, como meio de trazer o tema exposto pelas análises de trabalhos correlatos 

para o tema defeso nesta monografia, entraremos em um tema especifico de planejamento 

tributário, que diante de diferenças de direitos não é possível a pratica no Brasil, porém, não é 

proíba a pratica, embora tenha sido em alguns casos considerados sonegação fiscal ou evasão 

de divisa, conhecido como trust. 

Assim, o estudo do trust vem expresso no projeto de CASTRO (2000), definindo 

tudo que se faz necessário e pertinente ao tema, defendendo a possibilidade de aceitação do 

trust no ordenamento jurídico brasileiro derivado do direito romano – grego, quando que, o 

autor também define todos estes momentos históricos, que fazem relevância e conclusão para 

o tema. 

Com isso, em nossas palavras, concluímos que seja necessário o estudo do direito 

tributário em si para que possamos entender o planejamento tributário e suas espécies, sendo 

um correlato ao outro, por fim o estudo do trust é correlato ao estudo do planejamento 

tributário, por ser este entendido como um planejamento tributário nesta monografia, e com 

isto juntamente com o trust a proposta de aceitação deste no ordenamento jurídico brasileiro, 
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pois de nada valeria apresentar a matéria se esta não é derivada do nosso sistema de direitos, 

proposta pelo autor CASTRO (2000) e por nós nesta monografia.  

Ressaltando, que as formas de planejamento tributário é baseadas em nossa 

legislação vigente, já o trust é baseado em conceitos e legislação de países estrangeiros, por 

isso a proposta à aceitação deste instituto, pois nos mostra formas de assimilar o trust com o 

nosso direito, não sendo possível total assimilação, mas não caracteriza ser impossível a sua 

adequação ao ordenamento jurídico romanista – brasileiro.  

Destarte, o estudo correlato deste trabalho é de suma importância, vez que, este 

demonstra que o planeamento tributário trust defeso nesta monografia é muito discutido e 

uma peça relevante ao planejamento tributário e ao sistema tributário nacional que por sua vez 

tem uma carga de tributos excessiva.   

Por fim, ambos os autores trazem importantes contribuições para compreensão, 

fundamentação e contribuição para melhorar os institutos e o tema, somando ao construto do 

trabalho um substancial referencial doutrinário, jurisprudencial, legal (dentro das legislações 

vigentes), filosófico e ideológico sobre o instituto do planejamento tributário como ferramenta 

para o trust.   
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CAPÍTULO 5 – DO TRUST COMO FERRAMENTA DO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

Este capítulo está baseado na fundamentação teórica apresentados nos capítulos 1º, 

2º e 3º, onde tratam de Noções Gerais de Direito Tributário; Planejamento Tributário e; Trust. 

E que foram redigidos com os conceitos de Crepaldi, Fabretti, Sabbag, Machado, Legislação, 

entre outros, amparado na revisão da literatura proposta por meio da analise de trabalhos 

correlatos, ora apresentados no Capítulo 4º, o que se pretende para o fechamento deste 

trabalho consiste em utilizar um método de comparação conceitual dos doutrinadores 

apresentados anteriormente, juntamente com um exemplo hipotético coletado com os dados e 

conceitos estudados nos Capítulos anteriores e que podem ser considerados pertinentes para a 

elucidação do problema de pesquisa por meio da hipótese, ambos, anteriormente 

apresentados. Para tal analise, pretende-se expor tudo que foi estudado nos capítulos 

anteriores como meio de conclusão para que fundamente esta pesquisa, com base em 

trabalhos já estudados sobre o tema. O que se pretende, pois é, demonstrar um caminho 

possível, uma nova forma, que apresenta vantagens qualitativas explicita quando comparada 

as soluções clássicas disponíveis na ampla literatura e presenta na realidade da sociedade. 

Considerando a forma do problema apresentando ao decorrer deste trabalho, de 

forma a expor determinativamente o problema que cerca a realidade da nossa sociedade, por 

meio da carga tributária excessiva, onde buscam uma forma de redução desta carga tributária, 

mediante do problema exposto, definir uma questão de solução da redução da carga tributária 

e um avanço para o ordenamento jurídico brasileiro, que também é vertente do problema e 

motivo para expor uma solução. 

Como desenvolvido nos capítulos anteriores sobre todas as peculiaridades que 

envolvem o planejamento tributário e com ele o direito tributário, passando para o ponto 

especifico do planejamento desenvolvido nesta monografia, chegamos ao ponto principal, que 

é demonstrar as vantagens e as finalidades do trust como meio de planejamento tributário.  

Quando passamos pelo estudo do direto tributário e especificamos o planejamento 

tributário, no ramo do direito empresarial é cediço que devemos saber que os bens de uma 

pessoa jurídica não devem ser confundidos com os bens da pessoa física, visto que se ocorrido 

a confusão de patrimônios, gera a despersonalização da pessoa jurídica, tendo como uma das 

hipóteses a confusão de patrimônios, onde acarreta a responsabilidade patrimonial perante as 
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obrigações assumidas pela empresa24, pois entende-se que os bens ficam embaraçados, 

confundidos com os bens patrimoniais dos sócios com os da pessoa jurídica, causando abuso 

de finalidade da personalidade jurídica25, ou seja, ficam difíceis de ser identificados – como 

visto no 3º Capítulo.  

A ideia do trust é demonstrar as finalidades de quem escolhe este molde de 

planejamento tributário, para implementarmos dentro de uma empresa passaremos pela ideia 

da confusão de patrimônios e da redução da carga tributária em cima dos patrimônios, além 

de proteger os bens das empresas no caso de falência, despersonalização da pessoa jurídica e 

condenação do instituidor – o que veremos a seguir. 

O que iremos demostrar neste capítulo é o estudo do trust dentro de uma determinada 

empresa – onde envolve o seu patrimônio, de forma a reduzir a carga tributária de modo que o 

sistema trust possa proporcionar. O planejamento tributário que cerca o trust é totalmente 

voltado ao patrimônio seja da pessoa jurídica ou da pessoa física, o que será demonstrado são 

meios lícitos envolvendo o trust. 

Como já explano, é relevante frisar que o ordenamento jurídico não prevê a prática 

do trust no Brasil, mas também não o proíbe, o que não o faz um ato ilícito. 

O objetivo é demonstrar a redução da carga tributária relacionada ao patrimônio de 

uma empresa, traremos um exemplo de uma empresa e aplicaremos o trust demonstrando a 

eficácia e as vantagens obtidas com este planejamento tributário.  

Como visto no Capítulo 3, retomando uma breve explicação, o trust é um 

instrumento utilizado no direito de Common Law, direito Inglês, derivado do direito 

costumeiro, onde permite a prática de transferência patrimonial para um administrador. Na 

transferência o settlor (instituidor) perde o domínio, o gozo e a responsabilidade dos 

patrimônios transferidos ao trustee, passando a ser integrado ao patrimônio do trustee, ou 

seja, o settlor confia seus bens e patrimônios a um terceiro que irá administra-lo e protege-lo. 

Neste ponto de vista, Arnoldo Wald, define o trust: “A transferência da propriedade 

de bens a um administrador, por um determinado período de tempo, em certas condições 

para que o patrimônio seja gerido e reverta em favor de um beneficiário, que pode inclusive 

ser o proprietário original”. (WALD, 1995, p. 109).  

 

                                                      
24 Disponível em: http://www.malufemoreno.com.br/artigos/16/despersonalizacao-da-pessoa-juridica. Acessado 

em: 23/10/2017. 
25 Disponível em: https://mhbarros.jusbrasil.com.br/artigos/361468045/confusao-patrimonial. Acessado em: 

23/10/2017. 

http://www.malufemoreno.com.br/artigos/16/despersonalizacao-da-pessoa-juridica
https://mhbarros.jusbrasil.com.br/artigos/361468045/confusao-patrimonial
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5.1. EXEMPLO HIPOTÉTICO  

 

Antemão, partiremos da premissa de que o Trust possa ser constituído entre inter 

vivos ou causa mortis, portando a abordagem a ser explanada é metodológica, uma vez que 

analisaremos a incidência tributária relativa ao direito romano – grego.  

Assim, identificamos a incidência tributária caracterizada pela regra matriz, como 

sendo: 

 

➢ Critério Material; 

➢ Critério Temporal; 

➢ Critério Espacial; 

➢ Critério Quantitativo; 

➢ Critério Pessoal.  

 

Desta forma, explica Paulo de Barros Carvalho: 

 

No descritor das normas (hipótese, suposto, antecedente) teremos diretrizes para 

identificação de eventos portadores da expressão econômica. Havendo um critério 

material (comportamento de alguma pessoa), condicionado no tempo (critério 

temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência (prescritor), toparemos 

com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo 

(base de cálculo e alíquota). A conjunção desses dados indicativos nos oferece a 

possibilidade de exigir, na plenitude, o núcleo logico-estrutural da norma-padrão, 

preenchido com os requisitos significativos necessários e suficientes para o impacto 

jurídico da exação. (CARVALHO, 1999, p. 79).  

 

Para estabelecermos um exemplo, há de saber que podem ser objeto do trust o 

dinheiro, ações, carteiras de crédito, depósitos bancários, propriedades e empresas 

(CREPALDI, 2012). 

Antes de apresentar o exemplo, há que relembrar as partes que integram o trust, 

como expresso no Capítulo 3, onde vejamos que o trust é integrado por três partes, sendo: 

 

Settlor: é aquele que transfere os bens ou patrimônio para um trustee, também 

chamado de instituidor; 

Trustee: é aquele que recebe a transferência dos bens ou patrimônios do settlor 

aonde este irá protegê-lo e administra-lo; 
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Beneficiário: são aqueles que receberão os bens ou patrimônios do trustee já 

administrados, podendo ser o próprio settlor ou outra pessoa ou entidade (pessoa jurídica) 

denominado pelo settlor para receber o patrimônio. 

  

Nesta linha, imaginamos que:  

 

➢ Uma empresa brasileira, que pretende proteger seu patrimônio, escolhe 

como meio o trusts como uma forma mais adequada. Assim, esta empresa transfere seu 

patrimônio de pessoa jurídica para um Trustee mediante um contrato inter vivos 

firmado do trust para este administrá-lo e protege-lo, salientando que, este contrato fora 

firmado no exterior, assim sendo: um Settlor brasileiro e um Trustee estrangeiro, em um 

País que o Settlor não tenha nenhum imóvel ou que as tributações são mais brandas 

(como os paraísos fiscais). 

 

Assim, diante do exemplo hipotético apresentado acima, demonstraremos as 

vantagens que o trust oferece: 

 

5.2. VANTAGENS DO TRUST 

  

➢ Na primeira vantagem vejamos que de forma legal e judicial o Trustee torna-se 

o único responsável pelos bens a ele conferidos para administrá-los e protege-los e conservá-

los, sendo ele visto como proprietário dos bens; 

 

➢ Na segunda vantagem não há a incidência de imposto sobre os lucros, 

rendimentos, dividendo ou ganhos de capital, uma vez que o beneficiário ou settlor não tenha 

nenhum imóvel na jurisdição que o trust for criado; 

 

➢ Na terceira vantagem não há necessidade do fiduciário (Trustee) ser registrado, 

pois se trata de um sigilo legal; 

 

➢ Na quarta vantagem o trust pode ser formado por várias instituições distintas, 

incluindo instituições de caridade, de não caridade, proteção ativos e Trustees de patrimônio 

familiar (Family Office);  
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➢ Na quinta vantagem oferece a redução da carga tributária. No entanto, esta 

redução se refere na tributação dos impostos e tributos presentes ao Brasil, que é considerada 

excessiva, assim, a vantagem de redução da carga tributária é a não incidência de tributação 

brasileira, mas desde que não tenha sido pactuado de forma ilegal, sendo obedecidas as regras 

pertinentes ao Brasil quanto à obrigação tributária. 

 

➢ Na sexta vantagem observamos como o salvaguarda pessoal e financeiro para a 

família e outros beneficiários (proteção aos bens da família); 

 

➢ Na sétima vantagem demonstra que não há exigências de apresentação de 

contras ou relatórios anuais dependendo da jurisdição escolha para formalizar o Trus; 

 

➢ Na oitava e última vantagem é que o Trust no exterior pode também ser 

utilizado como veículo de investimentos. 

 

Na análise da primeira vantagem, vejamos que os bens conferidos ao Trustee não se 

verifica como sendo de posse do settlor, visto que, estes bens não deverão ser mandato de 

ordem judicial nem como ordem de pagamento, pois legalmente e juridicamente não 

pertencem mais ao settlor, o que nos leva ao início deste capitulo, a proteção dos bens no caso 

de falência, despersonalidade da pessoa jurídica e condenação do settlor – instituidor. 

Diante desta análise, Silvio Aparecido Crepaldi, diz: “(...) Na verdade, os recursos 

dentro do Trust constituem um patrimônio separado, que não pode ser atacado por terceiros 

e é gerido pelo administrador de acordo com as instituições constantes do contrato 

fiduciário” (CREPALDI, 2012, p. 291). 

Com o planejamento do trust possamos definir e defender que a vantagem que este 

instituto nos traz é relativamente considerável para a redução da carga tributária e o aumento 

dos lucros da empresa, visto que as vantagens são significativas, e a prática do trust além de 

gerar lucros e redução da tributação, melhora a qualidade dos bens administrados e os protege 

judicialmente.  

Podemos identificar uma hipótese de redução da carga tributária na Declaração de 

Renda, auferida para o Settlor, visto que após a transferência do patrimônio, o Settlor não tem 

que incluir estes na sua Declaração de Renda, visto que, a propriedade (posse, expropriação) é 

transferida ao Trustee (CREPALDI, 2012). 
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Devemos esboçar que, é de suma importância que os patrimônios ou os bens a serem 

transferidos para o Trustee que foram acordados no Trust devem estar regularizados e 

declarados dentro da jurisdição brasileira pelo atual proprietário, o settlor. E como o Trust 

configura uma doação há que ser pagos os impostos a estes pertinentes, como o ITCMD, para 

que não ocorra atividade ilícita.  

Após a transferência o que fica firmado no contrato e do que será do patrimônio 

transferido é de cunho responsável do Trustee, englobando todos os encargos que um 

patrimônio necessita. Ficando totalmente de fora o settlor – instituidor. 

Assim, Silvio Aparecido Crepaldi, relata: “O Trustee continuará a assegurar a 

gestão da fortuna e os credores do constituinte não poderão ter recursos contra o patrimônio 

Trust, desde que o constituinte aja dentro da lei no momento da constituição”. (CREPALDI, 

2012, p. 290). 

 

5.3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DO TRUST NO BRASIL 

 

Como visto anteriormente, as vantagens do trust firmado em países estrangeiras são 

significativas.  

 

➢ E para o Brasil seria viável tal pratica para obter um planejamento célere e 

eficaz? 

 

De princípio, verificamos que o trust implica em movimentação patrimonial, o que 

nos faz pensar em geração e aumento de novas riquezas. (Raquel do Amaral de Oliveira Sá, 

2009). 

Partindo da situação fática que o trust fora constituído inter vivos demonstraremos os 

impactos tributários se este for constituído no exterior, ou seja, será analisado através dos 

tributos que cercam e incidem nas transferências. 

Portanto, como no exemplo fático acima, considerando que o Settlor e o beneficiário 

(o próprio Settlor ou um terceiro) sejam residentes no Brasil e o Trustee residente no exterior, 

diante, definimos que seria possível o enquadramento de apenas quatro tributos, sendo: 

 

I) Imposto sobre a Renda de Proventos de Qualquer Natureza – IR;  

II) Imposto sobre Operações de Créditos – IOF/Crédito;  
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III) Imposto sobre Transmissão e Doação – ITCMD; 

IV) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos. 

 

Quando que, se deste ato for firmado no exterior este pagaria apenas os tributos 

decorrentes do país escolhido para o trust.   

Portanto, como defeso no 3º capítulo, o trust tem mais vantagens com a aceitação no 

Brasil do que desvantagens, levando em consideração a pratica frequente do trust pela 

sociedade brasileira. 

Porém, existe uma problemática tributária no Brasil que faz com o trust seja 

complexo à aceitação no ordenamento jurídico, mas, não faz disso uma situação hipotética 

impossível. Assim esboça Mattos Filho: 

 

➢  Da perspectiva fiscal, por não haver equivalência do instituto na legislação 

brasileira, existem dúvidas com relação às implicações tributárias para o Settlor e 

Beneficiários, especialmente no caso de Trust revogável; 

➢  Da perspectiva sucessória, por se tratar de transferência patrimonial, deverá 

ser analisada, no momento da transferência, a legítima e disponível do patrimônio do 

instituidor (Settlor) se este for domiciliado no Brasil, bem como se os beneficiários 

são os herdeiros necessários determinados pela legislação brasileira, especialmente 

no caso de Trust irrevogável. (MATTOS FILHO, p. 10). 

 

Portanto, são mecanismos que podem ser ajustados de acordo com as disposições do 

ordenamento jurídico, pois o trust derivado do Common Law não se assemelha nem um pouco 

com nosso direito romano – germânico, mas sua previsão poderá ser aceita com os moldes de 

nossas legislações. 

 

5.4. DA PROPOSTA DE ACEITAÇÃO 

 

Ao analisarmos possíveis assimilações do trust com as legislações vigentes, impondo 

os pontos que se fazem relevantes, chegamos à conclusão de que, por mais que busquemos 

aproximar o Trust para o ordenamento jurídico romanista, sempre haverá peculiaridades que 

distinguem e distancia a realidade de aceitação do trust. 

Podemos firmemente esboçar que existem semelhanças, mas não há uma equiparação 

plena do Trust para o ordenamento jurídico. O estudo proposto visa estimular uma reflexão e 

com o propósito de assimilar estes dois institutos, porém, é cediço, que por não haver 

legislação e pouco se consegue assimilar, não faz dessa proposta impossível.  
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Porém, mesmo sem legislação, o trust é alvo da realidade da sociedade brasileira, 

realizando o feito em países estrangeiros.  

Sabemos que as vantagens que o trust tende a oferecer para os países estrangeiros e 

para as partes envolvidas é expressiva, porém o fluxo patrimonial que, se fosse aceito e 

regulamentado por nosso ordenamento jurídico, não tipificaria uma insegurança jurídica, visto 

que, se definido em regra e monitorado constantemente para fins de prevenção de evasão de 

divisas e tributos (Raquel do Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Assim, percebemos que nosso sistema tributário e nosso ordenamento jurídico estão 

atrasados com a matéria exposta, uma vez que, os impactos causados pelo trust são totalmente 

positiva para economia, tributação e para sociedade.  

Ao buscarmos, aproximar e assimilar nossos institutos ao trust, percebemos que 

ambos são distintos, pois nosso direito visa à segurança jurídica da relação jurídica, dos 

contratos, das coisas, da tradição, entre outros. Para nosso entendimento, o ordenamento 

jurídico tem uma visão de insegurança jurídica à aceitação do trust.  

O que defendemos é que o direito não deve ficar à mercê, na medida em que a 

sociedade evolui, vez que, o direito deve caminhar juntamente com a sociedade e não vice-

versa. Assim, definimos o direito como sendo a linguagem e como tal deve acompanhar a 

sociedade para que as condutas por ela praticadas sejam nos limites da licitude (Raquel do 

Amaral de Oliveira Santos, 2009). 

Portanto, concluímos que o Brasil tem condições e pode acolher o trust, mas com as 

devidas adaptações para que seja conciliado à nossa legislação. Como estudado acima que a 

Convenção de Haia, estabelece a criação do trust de acordo com as jurisdições de cada País, 

contando com países romanista que reconheceram o trust, porém, dentro das suas legislações 

e adequado à tradição romano – germânica.  

O reconhecimento do trust em nosso ordenamento jurídico, sem sombra de dúvidas, 

é um grande passo para modernização do direito romano – grego. Portanto, identificamos em 

nosso ordenamento jurídico um grande passo, onde já se fala em trust, mesmo que ainda não 

seja totalmente previsto sua pratica, já há um reconhecimento por meio de um Projeto de Lei 

da Câmara, sancionado em 2016, tornando-se a Lei nº 13.254/2016 – Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária – RERCT. 

Neste contexto, devemos agir com seriedade e com a mentalidade aberta, volta ao 

crescimento e necessidade para a realidade dos negócios, pois, por mais que não seja previsto 
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e complexo a aceitação do trust em nosso sistema pátrio, concluímos que só não existe o 

direito, pois a pratica é frequente cada vez mais (Raquel do Amaral de Oliveira Sá, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A respeito da reforma tributária, está longe de acontecer, visto que é de cunho 

fundamental e importante para a sociedade-contribuinte, que necessita de uma visão nova de 

todo o Sistema Tributário Nacional, o projeto para esta lei nem se quer foi implementado, 

mas, já é discutido, enquanto isso passamos por constantes mudanças nas legislações e Leis 

Complementares.  

Mas, o que não se torna totalmente solucionado, visto que, uma reforma benéfica e 

uma nova versão ao Sistema Tributário sejam para uma redução da excessiva carga tributária.  

Enquanto, utilizamos de meios lícitos e em alguns casos ilícitos para obtermos esta 

redução. Porém, visamos sempre à forma benéfica mediante a lei.  

No entanto, o planejamento tributário é essencial para toda e qualquer empresa, 

independente do ramo em que se encontra. A utilização da todas as ferramentas é fundamental 

para alcançar a economia tributaria e obter lucros. Porém, o que visamos demonstrar é o trust 

como meio de ferramenta do planejamento tributário, que ao decorrer do estudo, observamos 

que sua pratica é vantajosa e oferece redução da carga tributaria no que tange aos patrimônios 

da pessoa física ou da pessoa jurídica.  

Com tudo, identificamos um meio positivo na redução, mas, sem deixar de salientar 

que a pratica do trust no Brasil não é recepcionada por nenhuma legislação, onde o mesmo 

apenas apresenta Projetos de Leis ou uma Lei que dita sobre a regulamentação dos contratos 

de trust firmados em países estrangeiro, vez que, caracteriza meios de ganhar com 

determinados contratos. 

Assim, percebemos que o Brasil reconhece que a falta de regulamentação do trust só 

causará desvantagens, vez que é permitido o trust doméstico ou genérico (estabelecido na 

Convenção de Haia) – já visto anteriormente.   

No decorrer da pesquisa, foram identificadas dificuldades em relação a assimilação 

do trust com o ordenamento jurídico, onde foi preciso um estudo minucioso, porém breve 

para que tornasse possível apresentar uma proposta de aceitação do trust no ordenamento 

jurídico, visto que, não se faria completo a Monografia se da matéria não apresentasse a 

proposta correlata ao tema.  

Como alguns doutrinadores brasileiros já se falam no trust ponto positivo, de outra 

banda os conceitos e entendimento é baseados nos trust de Common Law.  

No entanto, foi difícil de obter informações praticas real, que ilustrassem a proposta 

da Monografia. 
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Como não há pretensão de esgotar o tema, sugere-se como trabalhos futuros um 

estudo aprofundado do Trust Doméstico ou Genérico, que pode ser um meio de adequação do 

trust para o Ordenamento Jurídico Brasileiro, pois este pode ser domesticado e enquadrado 

dentro das legislações vigentes de cada País. 
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