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Em 23.11.2015, o Brasil celebrou com a Suíça o Acordo para o Intercâmbio de Informações sobre                    
Matéria Tributária (Tax Information Exchange Agreement - “TIEA”), o qual prevê o compartilhamento de 
informações fiscais e financeiras entre as autoridades dos dois países.

O TIEA visa ao intercâmbio de informações referentes a tributos federais, no Brasil, e a tributos                               
federais, cantonais e comunais, sobre renda, capital, herança e doação, na Suíça. A troca de informações 
é condicionada ao envio de pedido específico das autoridades fiscais, dispensando-se, contudo, a ne-
cessidade de autorização judicial para a disponibilização dos dados. Ainda, as informações a serem inter-
cambiadas restringem-se ao exercício iniciado em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o tratado 
entrar em vigor.

De acordo com o TIEA, o Brasil e a Suíça deverão assegurar que suas autoridades competentes possam 
obter e fornecer informações detidas por bancos e instituições financeiras, bem como por representantes e 
agentes fiduciários. Da mesma forma, as autoridades deverão ser capazes de obter e compartilhar dados 
referentes à propriedade legal e efetiva de trusts, fundações e outras entidades1 . É importante destacar 
que as informações intercambiadas deverão ser tratadas como sigilosas por ambos os países.

Para que entre em vigor, o TIEA deverá ser referendado pelos poderes competentes de cada Estado. 
Especificamente no que concerne ao Brasil, o Congresso Nacional deverá expedir Decreto Legislativo 
aprovando o texto do tratado, ao que se seguirá a promulgação por meio de Decreto do Poder Executivo, 
efetivando sua incorporação ao ordenamento jurídico pátrio.

Ainda nesse sentido, destaque-se que, atualmente, encontram-se em vigor o TIEA, bem como o                     
Acordo para Melhoria da Observância Tributária Internacional e Implementação do Foreign Account Tax                        
Compliance Act – FATCA (Intergovernmental Agreement – “IGA”), ambos firmados entre Brasil e Estados 
Unidos, que objetivam, respectivamente, à assistência mútua para a troca de informações para fins fiscais 
e o compartilhamento automático de informações sobre contas bancárias de nacionais ou residentes do 
Brasil e dos Estados Unidos entre as autoridades fiscais brasileiras e americanas. 

Além disso, o Brasil já celebrou TIEAs com as jurisdições de Bermudas, Ilhas Cayman, Jamaica, Jersey, 
Reino Unido e Uruguai, cujas entradas em vigor, no Brasil, ainda dependem de aprovação e promulgação 
pelos Poderes Legislativo e Executivo.

No que se refere especificamente à troca automática de informações, o Brasil assinou, em 03.11.2011, 
a Convenção Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais, que se                                       
encontra   pendente de aprovação pelo Poder Legislativo, comprometendo-se a adotar as primeiras trocas                         
automáticas de informações financeiras em matéria fiscal, com arrimo no referido documento, até 2018.

Dessa forma, o recente TIEA celebrado com a Suíça representa mais uma ação do Brasil no sentido de se 
inserir no movimento político mundial de integração de informações financeiras e fiscais, em conformidade 
com os compromissos assumidos perante cúpulas e fóruns de discussão internacional.
______________________
1 O TIEA prevê expressamente que, em relação aos trusts, as informações referem-se aos instituidores (“settlors”),                                                               
fiduciários (“trustees”), protetores (“protectors”) e beneficiários; e, no caso de fundações, a fundadores, membros do conselho da                                               
fundação e beneficiários.
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