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TRUSTS e outras espécies de proteção patrimonial – Controle Fiscal 

 

 

 

 

I. Introdução 

 

Segue rápido estudo sobre reflexos tributários e de obrigações acessórias 

decorrentes do RERCT (e DERCAT), especialmente quando envolvem uso de trusts - 

entre outros entes utilizados, como offshore,  fundações etc - para proteção 

patrimonial/planejamento sucessório/blindagem/ocultação e lavagem de dinheiro, 

por contribuintes residentes no Brasil. 

 

As seguintes análises e recomendações podem servir tanto em relação a 

contribuintes que mantêm valores no exterior, regularmente declarados segundo 

as normas da RFB e do BC, como para os que aderirem aos procedimentos do RERCT 

- via DARCT, isto sem esgotar os aspectos teóricos e jurídicos que envolvem a 

origem e o uso principalmente dos Trusts como espécie de proteção patrimonial 

ou planejamento sucessório, apenas referenciando o controle fiscal da RFB 

sobre utilizações destes institutos ou entes por contribuintes brasileiros. 

 

 

 

II. Trust. Sumário histórico e referências sobre a constituição: 

 

O Trust, instituto ou espécie de proteção antigo e bastante difundido nos 

países cujo ordenamento jurídico é baseado no direito anglo-saxão e até então 

pouco conhecido ou utilizado por contribuintes brasileiros, é basicamente um 

relacionamento fiduciário, gerado a partir de uma relação jurídica envolvendo 

três partes: 

 

1) Instituidor - “settlor”: pessoa física real e legítima detentora de ativos 

(bens, direitos e valores) que, por vontade própria unilateral, resolve 

“constituir um trust” como forma de seu planejamento sucessório ou de sua 

proteção patrimonial. Em casos de má utilização deste instituto, certamente o 

“settlor” estará se valendo do trust como instrumento de ocultação e lavagem 

de ativos gerados em atividades ilícitas. 

 

2) “Trustee”: agente fiduciário ou de confiança, escolhido livremente pelo 

“instituidor”, quase que na totalidade estabelecidos ou que operam em países 

que seguem a “common law” (direito anglo-saxão). Pode ser uma pessoa natural 

autorizada, empresa ou escritório autorizado ou uma instituição financeira 

internacional, que em troca de “honorários” prestam, de fato, um serviço de 

administração de ativos sob sua custódia (“Trusts”) aos instituidores 

(“settlor”).    

 

3) “Beneficiário”: uma ou mais pessoas indicadas pelo instituidor, ou até – em 

alguns tipos de trusts - inicialmente não determinadas, que poderão, conforme 

termos e prazos estabelecidos na constituição do trust, receber do trustee 

rendas geradas pelos ativos (por exemplo: rendimentos de aplicações ou 

investimentos financeiros, rendas de aluguéis de imóveis etc), embora sem a 

propriedade ou titularidade plena destes ativos. 
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Na constituição de um Trust podemos resumir que o “instituidor” - numa 

relação de confiança, sem receber nada em troca - transfere ou coloca um rol 

de seus ativos sob “custódia legal” de um agente fiduciário (o “trustee”), que 

baseado num documento, denominado Trust Deed, guardará e deverá bem 

administrar tais ativos por tempo determinado, tudo em prol de um ou mais de 

um beneficiário, estritamente conforme pré-estabelecido e indicado pelo 

instituidor. Assim é de fato o instituto “Trust”, o qual não tem 

obrigatoriedade de nenhum registro público. 

 

 Desde a idade média a instituição de um Trust corresponde a uma espécie 

de proteção patrimonial ou de planejamento sucessório, com forte 

confidencialidade. Com o tempo, foram sendo adicionadas uma série de outras 

razões mais específicas, lícitas e até mais nobres, tais como: para controlar 

e preservar os bens e a riqueza de uma família por gerações; quando algum 

herdeiro é muito jovem ou incapacitado para administrar bens e valores 

expressivos; para transmissão de bens e direitos antecipada ou que se cumpra o 

que uma pessoa deseja após a sua morte (espécie de “testamento”); para 

filantropia e doação a causas assistenciais etc. 

 

 

 

 

III. Trust e “Autotrust”. Revogabilidade e Autobenefício na constituição: 

 

Como visto, Trust não é uma entidade autônoma e não tem personalidade 

jurídica própria (diferente das offshores ou das fundações). Corresponde, de 

uma maneira simples, a um rol de bens, direitos ou valores de prévia e plena 

titularidade do instituidor (ou seja, que compõem o seu patrimônio 

anteriormente à constituição do Trust ou anteriormente a eventuais novas 

“adições” de ativos ao Trust), que passam a ser temporariamente custodiados e 

administrados por um agente fiduciário, de fato prestador do serviço de 

administração de Trust (o trustee), tudo sob as ordens e interesses 

estabelecidos pelo instituidor, em prol de um ou mais de um beneficiário 

indicado, o(s) qual(is) – enquanto vigorar o relacionamento fiduciário (o 

Trust) – pode(m) regularmente auferir ou usufruir de dividendos ou rendas 

gerados pelos ativos custodiados. 

 

Nesta relação de confiança o trustee deverá diligentemente manter e 

gerenciar os ativos durante o tempo determinado pelo instituidor (em algumas 

jurisdições podem ser de até mais de cem anos e outras por prazo 

indeterminado), para eventualmente gerar rendas regulares aos beneficiários, 

obrigando-se ao término do prazo e/ou quando satisfeitas todas as pré-

condições de vigência do Trust, estipuladas pelo instituidor quando da sua 

criação, reverter a titularidade plena de todos os ativos aos indicados 

beneficiários do Trust. 

 

Frise-se, por bastante importante, que como a constituição do Trust se dá 

por vontade e por orientação unilateral do instituidor, nada impede - e isto 

pode ser uma regra em casos de ocultação e lavagem de dinheiro - que o 

instituidor (“settlor”), além de poder determinar que o relacionamento 

fiduciário (Trust) seja revogável a qualquer tempo, se coloque também como 

“Beneficiário” do seu próprio Trust. 
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 Algumas referências consultadas denominam esta última situação de 

“settlor-interested Trust” ou “self interested Trust” (que podemos neste 

estudo traduzir e denominar como “autotrust”), que podem ser considerados 

nulos ou inválidos em certas jurisdições e tem especial atenção das 

administrações tributárias de muitos países, como o HMRC e o IRS, ainda mais 

quando o Trust seja constituído em País diverso do de residência do 

instituidor (Non-resident Trust), que é o que acontece com Trusts 

eventualmente constituídos por contribuintes brasileiros. 

 

 

 

 

IV. Visão Fiscal. Instituidor contribuinte brasileiro. AutoTrust. Interposição 

Fraudulenta. 

 

Algumas teses e estudos brasileiros avançam numa tentativa de explicar a 

figura do Trust, comparando o direito anglo-saxão e o direito romano-

germânico, trazendo um conceito de “dupla-propriedade” (“dual ownership”) do 

Direito Anglo-Saxão, no qual em linhas gerais a partir da constituição do 

Trust, haveria na tese dos mesmos a coexistência de mais de um direito de 

propriedade sobre um mesmo ativo: a “titularidade legal” pelo trustee, sem a 

propriedade plena e sem liberdade de dispor dos bens e a “titularidade 

equitativa” pelo(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo instituidor, ou seja, no 

que podemos dizer, uma titularidade pelo beneficiário do “valor econômico dos 

ativos”, sem ter a posse dos mesmos, apenas com direito aos benefícios, lucros 

ou ganhos gerados pelos ativos administrados pelo trustee.  

 

Não é possível admitir-se na prática ou mesmo encontrar amparo na 

legislação fiscal brasileira a tentativa de incorporar algumas destas 

conclusões ou interpretações quando - baseados no direito anglo-saxão - 

referem de maneira genérica que os ativos dados em custódia deixam de ser 

patrimônio do instituidor, muito menos fazem parte do patrimônio do trustee (o 

que é óbvio), como também o beneficiário, antes de satisfeitas as formalidades 

e questões temporais do Trust não obtém a posse definitiva dos ativos, no que 

se pode concluir destas teorias que nenhuma das partes teria mais a 

propriedade plena dos ativos componentes do Trust.  

 

Porém, alguns destes estudos deixam de levar em conta, adicionalmente, 

por importante, a flexibilidade, a fácil mobilidade e a possível 

revogabilidade da maioria dos Trusts, isto a qualquer momento por decisão 

unilateral do instituidor, no que resultaria imediata reversão ao instituidor 

da plena titularidade dos ativos dados, como definimos, em custódia temporária 

ao trustee (se seguirmos as mesmas teorias apresentadas da dupla 

titularidade). 

 

Então, sem um aprofundamento teórico-jurídico, pode-se depreender que nos 

casos de Trusts revogáveis a qualquer momento e, indubitavelmente claro, nos 

casos de “AutoTrust” (onde o beneficiário é o próprio instituidor) o que 

ocorre de fato é uma evidente custódia temporária por um agente fiduciário, na 

tentativa pelo instituidor de blindagem ou até ocultação de sua real 

titularidade sobre os ativos, o qual como contribuinte residente no Brasil 

deve ou deveria manter declarado como seu patrimônio os ativos guardados em 

Trust, pois de fato nunca deixou de ter a plena propriedade dos mesmos. 
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Deparando-se, assim, com casos de “AutoTrust” e estes constituídos com 

recursos sem uma origem clara ou conhecida (não declarada) ou mesmo com 

recursos com indícios de serem decorrentes de atividades ilícitas, pode-se 

facilmente concluir que este tipo de Trust equivale a um instrumento de 

ocultação ou lavagem de dinheiro que o instituidor está se valendo, no qual o  

Trustee, como agente fiduciário, de fato figura como interposta pessoa, até 

fraudulentamente.  

  

Não se pode desprezar, como já mencionado anteriormente, casos de tipos 

lícitos de Trusts (adiantamento de herança, proteção de riqueza familiar, 

testamento) e tipos mais nobres (caridade, filantropia), onde ao que tudo leva 

a crer ocorre a transferência ou entrega irrevogável de um rol de ativos pelo 

instituidor, nomeando um trustee - como agente fiduciário custodiante 

temporário destes ativos - e terceiros como beneficiários finais. Tal 

relacionamento jurídico para a RFB pode ou, melhor, deve ser declarado de 

forma clara e transparente, na nossa opinião análogo a uma doação de ativos 

por parte de um contribuinte doador (o instituidor do Trust), onde o 

beneficiário do Trust figura como donatário dos ativos, ainda que não possa 

dispor dos mesmos temporariamente e apenas possa usufruir dos lucros, 

dividendos e rendas decorrentes, logicamente tributando tais rendimentos. 

 

 

 

 

 

V. Declaração de Bens, Direitos e Valores. Tributação dos ganhos auferidos 

pelo Trust.  

 

Assim, abstraindo-se de discussões jurídico-doutrinárias, do ponto de 

vista do controle fiscal da RFB, pode-se resumir os seguintes procedimentos a 

serem seguidos por contribuintes residentes no Brasil, como instituidores e 

beneficiários de Trusts constituídos no exterior: 

 

 

1) Situação fiscal dos ativos em momento prévio à constituição do Trust 
ou prévio à custódia do trustee: 

 

a)Indubitavelmente os ativos colocados quando da constituição do 

Trust são de prévia titularidade plena do instituidor (settlor), como por 

exemplo, valores em moeda estrangeira em uma conta num banco na Suiça, 

cujo saldo servirá para constituir/abrir uma (nova) conta do tipo Trust; 

 

b)O mesmo pode-se, também, afirmar quando novos ativos são 

adicionados por ordem do instituidor ao capital do Trust, a qualquer 

tempo. Seguindo o exemplo anterior, quando novos depósitos/créditos 

externos sejam feitos na conta tipo Trust, já criada anteriormente pelo 

instituidor, aumentando então o montante do “capital” do Trust; 

 

c) Assim, todos estes valores que serão dados em custódia a um 

trustee devem constar declarados para a RFB, regularmente e 

preliminarmente, como patrimônio no exterior do instituidor (Declaração 

de Bens, Direitos e Valores), assim como, segundo regras próprias da 

DCBE, para o Banco Central; 
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d)Tais ativos mantidos no exterior devem, sob pena de caracterização 

de omissão de rendimentos, serem compatíveis e suportados com rendimentos 

declarados pelo instituidor para a RFB, tenham sido eles gerados de 

fontes internas (forçosamente com posterior remessa legal ao exterior) ou 

diretamente de fontes do exterior, isto em respeito à tributação em bases 

universais da nossa legislação fiscal. 

 

 

 

 

2) Situação fiscal dos ativos integrados ao Trust: 
 

a)Nos casos já mencionados de Trusts revogáveis e especialmente nos 

casos de “AutoTrust”(lembrando, onde o beneficiário é o próprio 

instituidor) não há mínima dúvida que os ativos a qualquer tempo 

integrados ao Trust, transferidos inicialmente ou adicionados durante a 

vigência do Trust, sob custódia temporária do agente fiduciário 

(trustee), devem obrigatoriamente manterem-se declarados como patrimônio 

no exterior do contribuinte instituidor (na sua Declaração anual de Bens, 

Direitos e Valores), acrescentando na discriminação do(s) ativo(s) a 

informação de constituição no exterior do Trust, com a nomeação do 

Trustee.  

 

Quanto à tributação dos ganhos gerados pelos Ativos aplicados 

nestes tipos de Trust (revogáveis e “autotrust”), tem-se que o 

instituidor contribuinte brasileiro (também beneficiário) está sujeito ao 

recolhimento mensal obrigatório (“carnê-leão”) sobre estes ganhos 

auferidos no exterior, ou seja, sobre os rendimentos auferidos em 

investimentos, em aplicações financeiras, aluguéis etc., frise-se que de 

forma automática, mensal, ainda que não haja efetiva retirada ou 

distribuição (ou seja, sem valer-se do regime de caixa), podendo-se 

apenas descontar como custo os honorários pagos ao Trustee pela 

administração do Trust. 

 

 

b) Nos demais casos ou tipos de Trust, com terceiros beneficiários 

ainda que estes, segundo as variadas interpretações das normas e leis 

sobre Trust do Pais de sua constituição, não detenham temporariamente a 

titularidade plena dos Ativos, o contribuinte brasileiro instituidor dará 

baixa na sua Declaração de Bens, Direitos e Valores, do rol de ativos até 

então mantidos no exterior e transferidos para a constituição do Trust, 

informando no campo discriminação tal relacionamento fiduciário, seu 

tipo, a perfeita identificação dos terceiros beneficiários, assim como 

nomeando o trustee e as condições do Trust. Adicionalmente, o instituidor 

deve registrar na Relação de Pagamentos Efetuados, sob denominação 

equivalente a Doação concedida, o(s) valor(es) dos ativos transferidos 

para constituição do Trust, identificando o(s) beneficiário(s). 

 

Os terceiros beneficiários, por sua vez, se contribuintes 

residentes no Brasil, deverão informar a doação de ativos recebida (como 

rendimento não tributável) e na relação de Bens, Direitos e Valores 

informar o correspondente valor do rol de Ativos recebidos no exterior 

(ainda que sem poder dispor dos mesmos), custodiados temporariamente por 

um trustee. 
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Quanto à tributação dos ganhos gerados pelos Ativos aplicados 

nestes tipos de Trust (não revogáveis e para terceiros beneficiários), 

tem-se que os beneficiários contribuintes brasileiros estão sujeitos ao 

recolhimento mensal obrigatório (“carnê-leão”) sobre estes ganhos 

auferidos no exterior, ou seja, sobre os rendimentos auferidos em 

investimentos, em aplicações financeiras, aluguéis etc., frise-se 

novamente, de forma automática, mensal, ainda que não haja efetiva 

retirada ou distribuição (ou seja, sem valer-se do regime de caixa), 

podendo-se apenas descontar como custo os honorários pagos ao trustee 

pela administração do Trust. 

 

 

 

 

 

 

VI. Fundações 

 

 

As Fundações privadas, criadas fora do Brasil, em países que seguem a 

“Commom Law”, apresentam relativa semelhança com os Trusts quanto à 

confidencialidade e aos diversos fins (de proteção patrimonial, à preservação 

de riqueza, ao planejamento sucessório ou à uma função caritativa), porém 

diferenciando-se dos Trusts por terem principalmente personalidade jurídica 

própria, além das seguintes partes constituintes e caraterísticas: 

 

 Fundador – aquele que transmite os ativos (Bens, Direitos ou 

Valores) a serem administrados por meio da Fundação. Os bens que 

passam a compor o ativo da Fundação não mais se comunicam com os 

bens do fundador; 

 

 Conselho - autoridade suprema da fundação, que conduz os negócios 

conforme o regulamento, contrato ou artigos de constituição. O 

fundador pode designar outras pessoas para o corpo gerencial da 

fundação, a exemplo de auditores para fiscalizar as atividades do 

Conselho; e 

 

 Beneficiários - que são apontados como aqueles que gozarão dos 

rendimentos dos bens administrados pelo Conselho da Fundação. No 

caso de não se apontar nenhum beneficiário, presume-se que o 

beneficiário seja o próprio Fundador. 

 

 

 

 Assim, cabe apenas destacar que facilmente, por analogia do que se 

referiu nos casos de identificados AutoTrusts em relação às obrigações fiscais 

e obrigações acessórias de responsabilidade dos Instituidores (“Settlor”), 

aplica-se igualmente aos Fundadores (enquanto contribuintes domiciliados no 

Brasil) em relação aos casos de Fundações constituídas, tendo estes Fundadores 

figurado como Beneficiários dos rendimentos dos bens administrados pelo 

Conselho da Fundação, em respeito à tributação em bases universais da nossa 

legislação fiscal. 
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Deparando-se, então, com casos de Beneficiários sendo os próprios 

Fundadores da Fundação e cujos ativos não apresentem uma origem clara ou 

conhecida (não declarada), ou mesmo com recursos com indícios de serem 

decorrentes de atividades ilícitas, pode-se facilmente concluir que este tipo 

de Fundação, figurando como interposta entidade, equivale a um instrumento de 

ocultação ou lavagem de dinheiro que o Fundador está se valendo. 

 

 

 

 

 

VII. Offshores. Sob controle de brasileiros. Ativos e Rendas. 

 

 

 Uma sociedade “Offshore” (por exemplo uma “IBC”, uma “SAFI”, uma “LLC” 

etc), é aquela sociedade com personalidade jurídica própria que possui seu 

registro sob um regime fiscal privilegiado de determinados países, como 

definidos por ato da RFB, ou mais comumente registrada em uma jurisdição com 

tributação favorecida (os conhecidos paraísos fiscais), nos quais não podem 

conduzir seus negócios principais, apenas devendo atuar extraterritorialmente 

à esta jurisdição, daí o denominação offshore, em oposição a onshore (ou seja 

empresa residente). 

 

As empresas Offshore são constituídas principalmente por ações ao 

portador, cujas funções precípuas são a manutenção da confidencialidade dos 

reais proprietários do capital por detrás desta entidade, sigilo dos negócios, 

grande liberdade e segurança bancária e cambial e a significativa ou total 

economia de impostos sobre rendimentos e eventuais ganhos em operações 

comerciais extraterritoriais. 

 

 O uso destas sociedades offshore (por exemplo: abertura e movimentação de 

contas bancárias no exterior, aquisições de bens móveis e imóveis) pelos seus 

reais titulares se dá, com algumas variações, por procurações outorgadas pelos 

administradores destas sociedades, que normalmente são cidadãos nativos do 

paraíso fiscal de constituição da offshore, a serviço dos Agentes 

Registrados(“Registered Agent”), que oficialmente tem o poder de representar, 

na abertura e na manutenção, estas sociedades junto às autoridades locais do 

paraíso fiscal. 

 

 Como as empresas Offshore não têm uma forma pré determinada para a sua 

utilização no mercado, ela molda-se aos interesses dos seus sócios (que podem 

também ser outras empresas) e/ou controladores de fato. Pode, de fato, ser uma 

empresa, digamos assim, com atividade econômica própria, com negócios 

legítimos (p. ex. compra e venda internacional de bens e serviços – trading 

companies, holding de empresas, gerencimento de investimentos, proprietária de 

direitos individuais etc.).    

 

Porém, em vários casos de lavagem de dinheiro, o uso destas sociedades 

offshore serviu e serve para propósitos não legítimos, quase que 

exclusivamente para ocultar fraudulentamente das autoridades os reais 

titulares de ativos não declarados ou que foram gerados em atividades 

ilícitas, especialmente valores movimentados em contas bancárias em paraísos 

financeiros, que apresentam baixa exigência na perfeita identificação dos 

beneficiários finais destes ativos. 
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Assim, em respeito à tributação em bases universais da nossa legislação 

fiscal e ao necessário controle fiscal, seja empresa nacional ou pessoa física 

residente titulares de direito e/ou de fato de sociedades offshore, além da 

regular declaração dos ativos aplicados e/ou em nome da entidade, toda a renda 

gerada por estes ativos deve obrigatorimente e regularmente ser reconhecida e, 

no caso das pessoas físicas beneficiários finais, tributadas pelo recolhimento 

mensal obrigatório (carnê-leão), mais ainda, por óbvio, nos casos de uso das 

offshore como interposta entidade para ocultar os reais titulares de recursos 

gerados em fontes ilegais, aplicados em contas bancárias e/ou investimentos em 

bens móveis e imóveis. 

 

 

 

Curitiba, 16 de junho de 2016. 

 

 

 

ROBERTO LEONEL DE OLIVEIRA LIMA 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 


