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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Estamos 
com a ausência do Professor Luís Schoueri, que está na Colômbia. E do 
pequeno expediente não tenho nada a comunicar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Ontem estava, para variar, 
na TV Justiça e assisti um dos mais inusitados julgamentos que eu 
jamais imaginei. Quer disser, eu já não me surpreendendo mais com 
isso, não é? Ontem foi julgado a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade das Leis n. 10.733 e 10.637, de Repercussão 
Geral. Bom, a solução foi assim, a lei é constitucional, mas caminha 
para uma inconstitucionalidade, então vai ser feito um chamado apelo, 
o Gilmar Mendes trouxe isso da Alemanha, apelo ao legislador, para que 
tome mais cuidado ao regular a questão do PIS e Cofins na não 
cumulatividade, porque está muito bagunçado. Está muito bagunçado e 
está, assim, a isonomia está sendo questionada. Por fim, o Marco 
Aurélio pediu vistas, mas todos que votaram, votaram, exatamente, 

Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 



contra o contribuinte, que era uma empresa de vigilância que queria o 
crédito pela mão de obra. E a justificativa, até nós já tivemos num 
passado recente, eu acho até válida, né? Mas tudo bem, está na lei 
dizendo que não pode quando paga para a pessoa física, mas a pessoa 
física que recebe salário, ela produz consumo, né, então, tem 
PIS/Cofins na vida, não é? Mas tudo bem, isso já foi levado em conta. 
Mas o inusitado é isso, é dizer que a lei é constitucional, mas é que ela 
está caminhando para uma inconstitucionalidade. Bom, até quando vai 
isso, né? Então, a recomendação para o legislador é que ele... fizeram 
um apelo ao legislador. Diz que na Alemanha funciona assim. Você 
apela ao legislador para que ele tome mais cuidado ao elaborar as 
próximas regras de inclusão ou exclusão no sistema cumulativo ou não 
cumulativo. E por aí foi. O relator foi o ministro Dias Toffoli. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, o objeto da ação 
é o sistema relativo aos créditos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aos créditos. Quer dizer, a não 
cumulatividade está no patamar constitucional mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, que é a tese do 
professor Humberto, não é? Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que o contribuinte pediu aí? Eu não 
entendi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele pediu créditos de materiais, tipo 
uniforme etc., para o serviço de vigilância e pediu também, que a mão 
de obra fosse incluída na base de cálculo do crédito, alegando que 
quando se faz o Simples, se faz 160, e ela é uma empresa, das poucas, 
que, por exemplo, comparando com Call Center e outras, que estão no 
regime não cumulativo, as outras estão no regime cumulativo. Então, 
ela queria essa isonomia e isso foi afastado também e no tocante ao 
crédito também, foi afastado o pedido que ela fez. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, teve mais sucesso 
quem estava fora do não cumulativo e pediu para entrar no cumulativo, 
né, e ganhou na 4ª Região. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nada mais? Você queria 
falar, não é? Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa aparente novidade que o Gilmar 
Mendes traz da Alemanha, esse apelo para o legislador, é uma forma de 
evitar o ativismo, para que a Corte Constitucional não avance, no 
sentido de positivando leis pela interpretação. Então, a ideia de você 
reclamar para o legislador, é você trabalhar em conjunto com o sistema, 
com o Legislativo, alertando, não um simples alerta tipo: não faça mais, 
seu malvado, essas coisas assim. Não, é um alerta assim: corrija essa 
irregularidade, corrija essa forma de legislar. É uma ordem? Não chega 
a ser uma ordem, mas funciona como uma determinação para a 



República, de modo que o Legislativo, ele tem o dever de observância. 
Não é que ele perde independência ou perde autonomia, ele recebe essa, 
essa reclamação e passa a ter que observar, na forma de redigir as leis, 
que elas não sejam tão imprecisas ou que gerem tanta anti-isonomia. 
Essa é a ideia da reclamação, de modo que no nosso sistema 
constitucional, embora não esteja positivado, seria muito bem-vindo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que uma 
recomendação sem nenhum vínculo institucional sempre pode ser feita, 
diferente da medida de descumprimento de preceito fundamental que 
também, na prática, não gera muito resultado, mas pelo menos é uma 
previsão institucional, constitucional, não é? Qual a diferença? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o que essas ferramentas 
constitucionais, do Direito Constitucional, trazidas, notadamente pelo 
professor e ministro Gilmar Mendes, até em conjunto com o Celso 
Bastos, já falecido, e o próprio Ives Gandra Martins, há muito tempo, 
quando ele trouxe a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade, Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, são todas ferramentas típicas do sistema alemão 
que não entraram muito no nosso sistema, não são tão aplicadas. Eles 
encontram dificuldade. Como o Ricardo bem disse, o descumprimento 
do preceito fundamental é uma ferramenta que aqui não pegou e é 
difícil pegar e lá, pega bem, porque é uma outra forma de interpretar a 
Constituição, é outro sistema constitucional, no que pese a gente ter 
algumas similitudes. De qualquer modo, essa reclamação, para nós, 
nada mais do que uma orientação, serve como uma orientação, um 
apelo, mas que não tem o poder de determinar como o Legislativo deve 
legislar 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso me faz lembrar, Zilveti, 
a Lei Complementar 95, mais explícita do que ela e mais descumprida 
pelo Legislativo do que ela, mostra o caos institucional que nós vivemos, 
não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se cumprisse a lei, essa lei 
complementar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A 95, o Gilmar não 
precisava falar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não precisava falar, não precisava. Isso 
seria interessante, porque se você mandasse cumprir a Lei 
Complementar 95, se o Supremo mandasse cumprir a lei 
complementar, muito se pouparia de contencioso fiscal, estamos 
falando de Direito Tributário, não é? Então, muito se pouparia de 
contencioso e a gente não precisaria ter esse ativismo de você forçar 
uma lei, forçar uma interpretação e acabar segurando o sistema jurídico 
brasileiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: O problema é que o Congresso costuma 
reagir com absoluta indiferença a esses pedidos. Eu me lembro que no 
passado, se não me engano, já houve um caso em que o Supremo deu 
uma ordem para o Congresso e eu acho que até fixou prazo de seis 
meses para que fosse votada aquela lei, eu não me lembro se era lei 
ordinária ou lei complementar sobre imunidades, uma coisa assim, a 
memória está me falhando, mas o fato é que eu me lembro bem que o 
Supremo fixou um prazo de seis meses e esse prazo passou 
completamente em branco. Então, como não existe lacuna no ambiente 
político, se o Congresso não legisla, isso é um convite ao judiciário a 
legislar, e daí todo esse chamado ativismo judiciário que a gente está 
vendo aí no Brasil, que, aliás, não é um fenômeno brasileiro, é um 
fenômeno mundial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito difícil estabelecer o 
limite entre o pronunciamento jurisdicional e o chamado ativismo, não 
é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Viu, professor, o curioso é que, 
exatamente, o Gilmar Mendes trouxe essa tese, porque ele disse que 
não adianta determinar para o Congresso que o faça, porque eles não 
cumprem. Então, é melhor fazer um apelo do que determinar, porque 
daí nós estamos desmoralizados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. A despeito da Lei 
Complementar 95, eu me lembro de cabeça, agora, pelo menos duas 
vezes em que o Supremo vez referência à necessidade de ser observada.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente, Carmem Lúcia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma foi da Carmem Lúcia. 
Alguém quer falar. Outro assunto? Pequeno expediente, ainda? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pequeno expediente. Só para, na 
oportunidade, a partir de hoje, todos os contribuintes podem baixar o 
programa da Receita Federal para fazer a sua declaração anual que 
pode ser entregue a partir do dia 2 de março. A novidade é que você não 
vai ter mais aquela… de baixar dois programas, você pode baixar um 
só. Então, você não tem mais que baixar aquele programa para remeter 
a declaração, a ReceitaNet e esse programa vai sendo atualizado 
constantemente. Então, você não vai precisar baixar, o ano que vem, 
um novo programa, a ideia é que ele seja atualizado, o próprio programa 
vai sendo atualizado, o que parece ser uma modernidade. A outra 
novidade que é interessante, principalmente para quem tem filho 
pequeno, então, pessoas que tenham mais de 12 anos, que é o caso da 
minha filha Isadora, já têm que ter CPF, desde que tenham completado 
12 anos até 31 de dezembro de 2016. Então, já tem que fazer CPF se 
você quiser tratá-la como dependente. O ano passado, o limite era de 14 
anos. No mais, são outras pequenas alterações só de valor que não 
chegam a ser relevantes. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a informação 
mais importante que você está dando, é a do CPF de dependentes, não 
é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, ainda no 
pequeno expediente, eu queria me penitenciar de uma informação 
errada que eu dei a semana passada. Estamos recebendo, hoje, o 
professor Kasper da Universidade de Economia e Negócios de Viena, 
que veio para dar aula no nosso curso e vai fazer uma pequena 
exposição. Eu queria fazer uma retificação de algo que eu falei a 
semana passada, queria me penitenciar e, ao mesmo tempo, aproveitar 
o meu engano para chamar a atenção da importância da advertência 
que nós fazemos, do que o que é falado nessa Mesa é falado de 
improviso e não deve ser tomado nem como doutrina e nem como 
bibliografia ou seja o que for. A semana passada, nós estávamos 
discutindo o problema que o Schoueri levantou, nós discutindo CIDE e 
aí passamos a discutir qual era a condição da fonte pagadora de 
imposto, porque é uma distinção entre CIDE e Imposto de Renda na 
fonte e esse assunto, inclusive, ficou com um desdobramento, que é o 
terceiro item da nossa pauta. Está aqui sob o meu mando, mas, na 
verdade, não sou eu que coloquei, eu que solicitei ele na pauta, mas vou 
pedir a outro colega que faça a apresentação deste tema. E não será 
discutido hoje, porque o Schoueri quer estar presente e hoje ele não 
está presente. Mas eu fiz uma referência durante o debate que havia 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro erro, é do STJ, no 
sentido de que o Imposto de Renda na fonte não deveria ser reajustada 
a base de cálculo, exatamente, porque de acordo com o Decreto Lei 401, 
o contribuinte é, embora seja Imposto de Renda, foi definido como 
imposto sobre a remessa e o contribuinte é o remetente. Então, eu fiz 
referência que havia uma decisão do Supremo a esse respeito e eu me 
enganei. Na verdade, eu estava certo, mas é um pouco diferente. A 
questão não era, exatamente, de retenção na fonte, mas era de 
imunidade tributária, exatamente sobre a questão de remessas de juros 
de financiamento da aquisição de bens a prazo. O que o Supremo 
entendeu é que, embora fosse Imposto de Renda, ele entendeu que 
como a lei define que o contribuinte é o remetente e ele não é sujeito 
passivo por responsabilidade, ele é o contribuinte, a imunidade da 
instituição que estava fazendo o pagamento alcançava esse imposto. 
Então, não se tratava do reajuste, se tratava de imunidade, mas a 
minha cabeça, na hora, operou o vínculo com a situação de ser 
contribuinte e ser responsável e se tratar dessa situação específica em 
que a lei definiu que, nesse caso, o Imposto de Renda não incide sobre a 
renda, mas sobre a remessa. Isso aqui é um resquício da época dos 
decretos-leis e nunca ninguém questionou, talvez até pudéssemos 
estudar, se essa disposição legal, se teria sido recepcionada no regime 
de 1988, porque isso passou a ser um imposto solitário, não é? Não 
está previsto, não está elencado na discriminação constitucional de 
rendas da Constituição e não está previsto em lei complementar. É 



claro, ele pode ser recebido pelo sistema constitucional, mas, nesse 
caso, tem que atribuir ao decreto-lei a condição de lei complementar. 
Então, são desdobramentos desse problema que vem no tempo aí. Eu 
quero, então, só para referência, se trata do REsp n. 1.060.321, do 
Paraná, e o relator é o ministro Benedito Gonçalves e 1ª Turma, num 
tempo em que participavam da 1ª Turma Teori Zavascki e Luiz Fux. 
Vamos então prosseguir. Vamos ceder a palavra ao professor Kasper. 

I want to thank you for your presence. We are interested to hear your 
address. Feel free. 

Sr. Kasper Dziurdz: Okay. I have prepared a short presentation. I think 
it’s already in the desktop. Thank you. It’s a great pleasure to be here 
today, and I enjoyed already three days of Sao Paulo and I have plans to 
discuss about the Multilateral instrument. So, I’m going to present for 
10 to 15 minutes about the Multilateral Convention and in particular 
on the anti-abuse rules, which are in the Multilateral Convention. The 
Multilateral Convention itself aims to implement the best measures to 
relate it to tax treaties, and it basically covers four action plans in 
substance. First, Hybrid Mismatch Arrangements, which is the Action 
Two; Treaty Abuse, Action Six; Avoidance of PE Status, Action Seven; 
and Dispute Resolution and Arbitration, Action Fourteen. Those four 
actions are implemented through the Multilateral Instrument. Today, I 
will only focus on Action Six: Treaty Abuse, and, in particular, on Article 
7, which contains two provisions, which are a minimum standard, the 
Principle Purpose Test (“PPT”), it’s a general anti-abuse form, and a 
Limitation on Benefits (“LOB”). Both are in Article 7 of the Multilateral 
Convention. The Principle Purpose rule, I will deal with that rule in 
greater detail in a moment is a general anti-avoidance. It is – has 
certain subjective criteria because it looks at the purposes of any 
arrangement or transaction. It is rather short, simple in wording. It is 
just one sentence, and it raises uncertainty in practice, because it is 
very simple in wording, but of course, raises many issues as to when 
principle purpose is to get treaty benefits and what the object and 
purpose of a tax treaty is. 

The Limitation on Benefits rule, I assume that you are familiar with 
such tools. Basically, denies benefits if the tax payer, a resident tax 
payer, is not a qualified person, so it denies benefits if a company’s 
owned by foreign shareholders, and not listed on a recognized stock 
exchange. There are certain exceptions if the company has an active 
conduct of business or if the shareholders would be entitled to same 
benefits, but those are item related and rather complex taxes, so the 
LOB rule is specific, provides for objective criteria. When you meet those 
criteria, you have certainty because as a tax payer, you can be sure that 
you get treaty benefits if you meet all the criteria of the LOB rule, but 
it’s complex in wording, so the limitation of benefits rule of the US 
model, it’s a few pages and it’s too complex for most states, and that’s 
why the Multilateral instrument has a simplified version. So the 
Multilateral instrument contains basically both rules. It contains the 
principle purpose test rule, and a limitation of benefits rule, which is a 



simplified version of the limitation of benefits rules, which the US has 
as its model. Prevention of treaty abuse is a minimum standard, which 
means that all states which are a part of the included framework of the 
OCD, right now I think it’s more than a hundred states which 
participate in the inclusive framework, and therefore, I assume Brazil 
probably participates as well. Those states oblige themselves to 
implement those minimum standards, which means that they need to 
implement the Multilateral Convention, and they have three choices. 
They first can choose just to apply the principle purpose test rule, and 
that’s enough to meet the minimum standard, so they can decide to 
apply the general anti-avoidance. If they want to provide in certain 
cases certainty to taxpayers, they can decide to choose both the 
principle purpose test rule and the limitation of benefits rule, which is 
the Multilateral Convention, which is a simplified version. And, finally, 
if states, like the US – if it joins the Multilateral Convention –, wants to 
maintain their more complex, more sophisticated limitation of benefits 
rule, they may do so. However, they need to implement an additional 
mechanism addressing conduit arrangements because the limitation of 
benefits rule is, to a certain extent, not perfect. It also allows to 
implement conduit arrangements and to get treaty benefits for conduit 
arrangements. If, for instance, the US decides to keep its limitation of 
benefits rule, and decides against the principle purpose test rule, it still 
needs an additional rule which covers those conduit arrangements. 

Today, I’m going to deal a little bit more in detail with the principle 
purpose test rule. Since the principle purpose test rule always is 
sufficient to meet the minimum standard under the Multilateral 
Convention. It is very probable that most states will stay with the 
principle purpose test, which means that all states which participate in 
the Multilateral Convention, which submit their tax treaties to the 
OECD, which can then become covered tax agreements, will have a 
principle purpose test rule, so this rule will in the future will be part of 
almost all tax treaties of those states which become parties to the 
Multilateral Convention. And the principle purpose test rule basically 
has two elements. It has a subjective element and an objective element: 
“A benefit shall not be grantet if it is reasonable to conclude that 
obtaining that benefit was one of the principle purposes of any 
arrangement or transaction”, so one of the principle purposes must be 
to get treaty benefits, then the subjective element is fulfilled, and if that 
is the case, if one of the principle purposes was to get treaty benefits, 
the taxpayer does not get those treaty benefits unless it is established 
that the granting of benefits would be in accordance with all the 
purpose of the relevant provisions of the convention. Or to phrase it 
differently, treaty benefits are denied if the treaty benefits where one of 
the principle purposes and if they would not be in accordance with the 
object and purpose of the relevant provision of the convention. So that’s 
the wording of the principle purpose test rule. It’s very general. It raises 
many issues with regard to its interpretation. 



When do we have one principle purpose? What’s the object and purpose 
of the relevant provisions of the convention? When we take a look at the 
facts, Action Six, Report, which in my view is a supplementary means of 
interpretation, but a very important means of interpretation. We can 
find a lot of explanations and examples as to what subjective and 
objective elements really mean. And when we look at the report, we can 
see, for instance, that the subjective element, that the termination of 
the principle purposes requires an objective analysis. This means, for 
instance, that it’s not enough to see a treaty benefit and to conclude 
they are from – that this treaty benefit was one of the principle 
purposes. The fact that there was a treaty benefit doesn’t say anything 
about the purposes of any arrangement or transaction. In addition, 
treaty benefits may even tip the balance in favor of a particular 
transaction without being a principle purpose. For example, there is 
this example where a company’s thinking about building a factory in 
another state, and it has two states, which it considers as more or less 
equivalent with regarding economic circumstances. And then finally, as 
a last stage, it looks at the tax treaty network of those states and it sees 
that with one state, there is a tax treaty, with the other state, there is 
no tax treaty, so it decides to build the factory in a state where there is 
a tax treaty. Of course, the reason why the company decided to build 
the factory in this state and not with the other was, in the end, the tax 
treaty and the tax treaty benefits which it receives from the tax treaty 
network of that state. However, this does not mean that treaty benefits 
have been the principle purpose in this case. To put it in simple terms, 
you do not build factories to get treaty benefits, at least that would be 
very uncommon. So, tax treaty benefits may be a business 
consideration without being a principle purpose. 

There need to – there is a certain threshold you need to pass before the 
treaty benefits become the principle purpose of the transaction. And 
even if treaty benefits have been a principle purpose of any arrangement 
or transaction, you still get treaty benefits – those treaty benefits if they 
are in accordance with the object and purpose of the relevant provision 
of the convention. So what is the object and purpose of a tax treaty or of 
the provisions, which are in the tax treaty? Basically, the aim is to avoid 
double taxation in respect of bona fide transaction – exchanges of goods 
and services and movements of capital and persons, so all bona fide 
transactions should receive treaty benefits, and this also includes, for 
instance, group financing activities or an over supervision and 
administration of the group. Those activities which are excluded under 
the limitation of benefits rule because they are not considered to be an 
active conduit of the business, they are part of the objective too, or they 
are kind of included in the principle purpose of the test rule as 
legitimate for claiming treaty benefits, so in the end, as soon as one of 
the principle purposes of the transaction is to get treaty benefits, those 
treaty benefits depend on the object and purpose of the tax treaty. And 
now when they wonder what has changed because the object and 
purpose is also a relevant means of interpretation under the Vienna 
Convention on the Law of Treaties, so if we look at the Vienna 



Convention on the Law of Treaties, we have to interpret tax treaties 
based on the object and purpose, so if the tax treaty benefits and the 
principle purpose test rule depend on the object and purpose, what has 
changed? The different probably is that under the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, there are many means of interpretation: 
wording, context, OECD commentary, object and purpose, many other 
means of interpretation. There is basically no limitation until 
interpretation of a treaty is a single combined operation. You take 
everything together and the Vienna Convention and the Law of Treaties 
do not say how much weight that particular means of interpretation 
should have, so courts may put more weight to the wording and less 
weight to the object and purpose of a treaty, so if the wording is clear 
that we have a resident, which is subject to full tax liability, we might 
give tax treaty benefits even if this is a treaty-shopping situation, which 
may not be fully in line with the object and purpose. This is different if 
one of the principle purposes was to get treaty benefits and if we 
implement a principle purpose test rule in the Multilateral Convention, 
then the object and purpose comes first, and this object and purpose 
includes the avoidance of treaty shopping as well. And, of course, the 
object and purpose is still influenced by the wording, the context, the 
commentary, and many other means of interpretation, but it receives 
particular emphasis. It is necessary to consider the object and purpose 
first and then the other means of interpretation. 

And perhaps one important thing is also the burden of proof because 
when we look at the wording of the principle purposes test, there is a 
subjective test and an objective test, and treaty benefits are denied if 
one of the principle purposes was to get treaty benefits, unless it is 
established that this treaty benefits would have been in accordance with 
the object and purpose of the relevant provisions of the conventions, 
and one could now argue that the tax authority must prove that one of 
the principle purposes of any arrangement or transaction was to get 
treaty benefits, and then it’s up to the tax payer to prove that even 
though one of the principle purposes was to get treaty benefits, those 
treaty benefits are in accordance with the object and purpose of the 
convention. So what would happen? The rule is treaty benefits are 
denied if one of the principle purposes are treaty benefits, unless it is 
established that it is in accordance with the object and purpose, that’s 
the exception. And we have a burden – a shift of the burden of proof 
from the tax authorities to the tax payer. The tax payer needs to prove 
that the treaty benefits are in accordance with the object and purpose. 
In my view, I don’t believe that this is true because, first of all, the rule 
of exceptional relationship is not really clear. It could just as well be 
argued that the rule is the avoidance of the double taxation - that’s the 
rule of a treaty, is the avoidance of double taxation -, and the principle 
purposes test is the exception as such. So maybe the tax authorities 
needs to prove both that the object and purpose of any – the principle 
purpose of any arrangement or transaction was to get treaty benefits, 
and that those treaty benefits are not in accordance with the object and 
purpose of the tax treaty. And finally, the burden of proof is a domestic 



law issue. It’s not an issue of the tax treaty. The tax treaty doesn’t say 
anything about the burden of proof, so in the end, the burden of proof 
may be different or treated differently in different states. It’s a domestic 
issue, whether you see a rule exceptional relationship and whether you 
rely on this rule of exceptional relationship or how the burden of proof 
is allocated to the tax authorities or/and to the tax payer, and it may 
also shift forward and back, so, for instance, it could be possible to 
argue that the tax authorities must prima facie prove that one of the 
principle purposes was to get treaty benefits, and the tax payer may 
provide additional evidence in order to show that this was not the case, 
and if the tax payer does not do it, then maybe the tax authorities have 
to go forward and prove that this is not in accordance with the object 
and purpose or at least provide prima facie evidence, and then, again, 
the tax payer needs to provide additional evidence to prove otherwise 
and so on. 

So in the end, the principle purposes test rule is a very general anti-
avoidance rule. It raises many issues of interpretation, and it’s not 
really necessarily clear when one of the principle purposes is to get 
treaty benefits, however, if we consider the BEPS Action Six Report, 
there is a lot of examples, there is a lot of guidance and then the 
principle purposes test rule does not appear as general or as broad as 
the wording may seem at first sight. So thank you very much. It was a 
pleasure. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Thank you very much. You 
can see how good our course on international tax law is by this little 
speech from our Professor from Vienna, and we thank you very much, 
and it was very clear. Someone wants to make any questions? 

Orador Não Identificado: It was very exciting, especially to the 
students this kind of rule, but I’m very concerned about pratical terms 
really. How tax authorities will interpret this, implement this on a daily 
basis? My question is based on your experience back home, how you 
see this being applicable in Austria, for example, or in a neighboring 
country like Germany? Could you bring this pratical perspective to us? 

Sr. Kasper Dziurdz: Well, I, at least from an Austria perspective, I don’t 
think that we have had such rules in our tax treaty, so to a certain 
extent, what maybe the OECD, when we look at the OECD saying about 
the principle purpose test rule, it is even implying that this is just a 
clarification of what has always been in the tax treaty because the tax 
treaty never wanted to allow treaty shopping opportunities. It never 
wanted to contribute to abuse, so the OECD is basically saying, well, 
the principle purpose test rule might even be seen as a clarification of 
what have always been indicated. And, of course, there is a certain 
problem from a practical perspective because the terms are very vague, 
so you can interpret them in any way as you want, and, of course, there 
is a lot of critique. We have an anti-abuse rule under our domestic law, 



which is not even – well, not much longer than the principle purpose 
test rule –, and of course, it gives a lot of views to tax administrations to 
just say whether that transaction abuses and should the tax treaty 
benefits or any benefits should not be recognized. So from this 
perspective, a general rule always allows for many different views on the 
same rule and for different interpretations and if you have an aggressive 
administration, then they can rely on this rule quite easily. That’s the 
problem with the general anti-avoidance rule. That’s why the US, for 
instance, prefers to have a limitation of benefits rule, which is very 
specific, provides for very specific conditions, and which are kind of 
more objective than the principle purposes test. The disadvantage, of 
course, of the limitation on benefits rule is that you can always find 
loopholes, and you can see that the limitation of benefits rule is getting 
more complex and more complex, and basis erosion test, and 
[inaudible] benefits, and so on and so on, and still the US version of the 
limitation of benefits rule, even though it dates back – it now has at 
least 20 years, if not longer –, still is insufficient to meet the minimum 
standard, so the limitation of benefits rule of the US is not sufficient to 
meet the minimum standard because it doesn’t have a conduit 
arrangements, so you have a [inaudible] that financial institute, and 
since the financial institute is publicly listed, it gets treaty benefits, and 
then it can enter into any conduit arrangement it wants, we always get 
treaty benefits. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: So I’d like to make another question in 
the same lines to ask you what condition you think a country should 
have to make this principle applicable, its jurisdiction, or the condition 
the country has to have a general tax avoidance rule, what kind of 
system could receive this kind of principle? 

Sr. Kasper Dziurdz: Well, I think that… I mean from the perspective of 
those from the intrinsic framework every country needs to implement 
the principle purpose test rule if it wants – because it is a minimum 
standard, so as far as another standard, all countries which are part of 
the inclusive framework at the level of the OECD need to implement the 
principle purposes test rule, unless they decide to meet the minimum 
standard in another way, which would mean that if Brazil decides to opt 
out of the principle purposes test rule, it needs to implement limitation 
of benefits rules in all of its tax treaties and in addition, it needs to 
implement in tax treaties, a rule against conduit arrangements, which 
is then probably also going in the direction of a principle purposes test, 
but more limited in scope, so basically, I think at the international level, 
States will have no big choices. They have those three options: principle 
purpose test, or principle purpose test and LOB, or complex LOB and 
an additional rule for conduit arrangements. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Great, so in the beginning of your 
statement or speech, you stated that Brazil is going to sign this rules, 
so it’s going to get to go in the same direction of the OECD. Consider 



the case they are really intending to go in the same direction, but the 
Brazilian authority is [inaudible] to in terms of ruling to get in the same 
direction of the OECD, but in this case, particular case, I believe that’s 
a little difficult because Brazil has no general anti-avoidance rule, so if 
they decide to go and make applicable the general principle, it will have 
a difficulty for the local authority to make it enforceable to local 
jurisdiction because you do not have general anti-avoidance rule in 
domestic law, so it seems very modern, but not quite applicable for us 
at the moment, and it’s not possible to make it enforceable by ruling in 
our system. 

Sr. Kasper Dziurdz: I’m not sure, but – and that may be more a 
question -, but hasn’t Brazil in some of its treaties, like with regard to 
dividends or interest? Like also a very brief sentence which states like if 
one of the purposes was to get treaty benefits than we don’t get – limit 
their withholding tax, and as far as I can see, this is also a very – well, 
it’s much less complex and so that’s complex, but it’s also a very similar 
rule in this respect, so if Brazil really has such provisions not for the 
whole tax treaty, but just for Article 10 or 11 or 12, then this already 
goes in this direction, and yes it’s true, many states don’t have general 
anti-avoidance rule under their domestic law. For instance, the UK just 
recently produced one and didn’t have any before, but this doesn’t 
change the fact that they will be required to have one under the tax 
treaty, which then would only apply for tax treaty purposes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Great. Thank you very much. 

Sr. João Francisco Bianco: Professor Kasper. First of all, I would like 
to thank you very much for coming to Sao Paulo. This is the first time 
that Professor Kasper comes to IBDT and teaches at IBDT and I’m sure 
that we’re going to have many other times with your presence here in 
Sao Paulo, Professor. My question is about the nature of the 
commentaries or the nature of all these materials that are being 
prepared for the OECD Group. We have a lot of discussions in the past 
presenting the nature of how binding are the commentaries to the 
OECD Model Convention and I understand we are going to continue all 
of these discussions with all of those materials that are being prepared 
by the OECD Group. My question is: is there a difference from the old 
discussion to the new discussion? Can we conclude that these new 
materials are more binding than the old materials and all the changes 
in the old commentaries because this is “a whole new world” that they 
knew Multilateral Agreement that has been discussed by all the 
countries at the same moment, and they are all going to sign the peace 
agreement at the same moment, do you think they are more binding 
than the other – than the old commentaries to the OECD Model or do 
you have the theories at the level of – more binding and less binding or 
they are at the same level? 

Sr. Kasper Dziurdz: I think that the binding depends. I mean, one big 
discussion is whether there was – the commentary is a supplementary 
means of interpretation or whether it’s covered by Article 31 with a 



special meaning, for instance. In my view, I would put the OECD 
commentary as a supplementary means of interpretation, and I would 
also put the OECD BEPS Action Plan Six, where all those examples and 
explanations are over the final report, BEPS Action Six. For me, that’s a 
supplementary means of interpretation, and supplementary means of 
interpretation, however, doesn’t mean that it’s not important because 
the Vienna Convention and the Law of Treaties regard interpretation as 
a single combined operation, so there is… you can put more emphasis 
on the wording or less emphasis on the wording if the wording is not so 
clear, and put more emphasis on the object and purpose, or more 
emphasis on the context, and the law is usually not clear, so there are 
always many different interpretations of a particular wording, and for 
me the decisive issue then is, okay, I have the BEPS Action Six Final 
Report where I have the OECD commentary and how much weight do I 
put to this OECD commentary because some explanations in the OECD 
commentary may not be convincing or they may be contradictory or 
they may have changed, like the old commentary will say A and the new 
commentary will say B and both cannot be true, so which version do 
you believe? Well, probably the commentary doesn’t know what is 
correct and what’s not, so in such situations, you put less weight on the 
OECD commentary and you put more weight to the arguments of 
interpretation, and with regard to the principle purposes test rule, this 
commentary on the principle purpose test rule was created together. It 
was available when the Multilateral Convention is signed and when it 
enters into force, and it contains a lot of detailed explanations and the 
wording of the principle purpose test rule is not really clear. I would not 
see any better means of interpretation than the BEPS Action Six Final 
Report, which would allow us to find solutions for the many individual 
cases, which will arise, and to get – at least try to find some general 
principles, like tipping the balance is not the principle purpose. You will 
not find in the wording. It would be hard to derive it from the object and 
purpose of a tax treaty, and therefore, I would put more weight to the 
BEPS Action Six Report than on many other means of interpretation. 

Sr. João Francisco Bianco: Just one commentary here. I attended a 
conference – I attended IFA Conference in Vienna. It was many – ten 
years ago. And there was – in one of the panels, it was a judges table 
and Philippe Martin was there, and Philippe Martin is a member of the 
Conseil d’Etat in France, and there was this discussion on the nature 
and how binding are the commentaries and he said, Philippe Martin 
said that when they are discussing a case in the Conseil d’Etat in 
France, they first of all, they study the law, then they study the case, 
they study the tax treaty, they apply the law, they decide, and then, in 
the end, they are going to read the commentaries, just for fun. And last 
year, I attended another conference, but Philippe Martin was in the 
Congress of the Judges of the Association of Judges, and it was in 
Madrid, and he was commenting the nature of the new commentaries of 
the Multilateral Agreement and he was saying that for him it was 
completely different. There was – these commentaries are much more 
binding than the old OECD model commentaries, just to register. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: This is quite important and is not only a 
great tax professor, but he’s a visionary, and basically in cases 
statement and based in your speech, I would like to ask you: can we 
think that we are very close to a low boat tax system? Many countries 
applying the same rules and they’re signing treaties, there are 
commentaries that are more enforceable, what do you think about it? 

Sr. Kasper Dziurdz: Well, initially, it appears to be like, ‘okay, we have 
a Multilateral Convention and this is great because there is one 
principle purpose test rule and there is just, can just only be one 
interpretation of this principle purpose test and there is just one change 
of the independent agent from an establishment, and therefore there 
can be only one interpretation of the independent agent from another 
state’. And to a certain extent, yes, this allows to harmonize at least 
certain rules in the tax treaty network because if all the tax treaties 
have the same principle purpose test rule, which is implemented 
through the same Multilateral Convention, one would expect that this 
principle purpose test rule should have the same meaning in all states 
even between different treaties. There are two things which make it 
more complicated. The first one is that the Multilateral Convention 
offers a lot of flexibility. It offers to have reservations and it offers 
options and so it’s possible to opt out of the – to make a reservation to 
the principle purpose test rule in certain limited circumstances, and 
those circumstances, for instance, include cases where there is already 
a principle purpose test rule in a tax treaty, so Brazil can, for instance, 
say well I opt – I make a reservation to the principle purpose test rule 
and I don’t apply it to the Treaty Brazil and I don’t know which country, 
because this treaty is new and it already contains a principle purpose 
test rule, which is somewhat different, but we have already one, and 
this goes with almost all provisions, then you can opt out completely. 
You can notify a convention then certain treaties are not covered tax 
agreements and will not be covered, so many – those rules of the 
Multilateral Convention will not automatically apply to all the treaties of 
all states who sign the convention, but they will apply to some and not 
to others, so the tax treaty network is such will remain very diverse. 
And the other thing is there is a rule, I think in Article I or II, which 
deals with the interpretation of undefined terms, and it refers to the 
meaning which those terms have under the bilateral tax treaty, so if 
certain terms have already now different meanings under different 
bilateral treaties, the new rules will kind of implement those different 
meanings, so it is still possible that if a certain deviation exists between 
treaties, this deviation will continue to exist even under those new 
provisions, which are implemented. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Last one, okay?  

Orador Não Identificado: Kasper came to give the lectures in our 
international tax law course here in September or October, if I’m not 
wrong. We also made in our course a simulation of negotiation of double 
tax treaty: our institute and the institute of Wirtschaftsuniversität 
where Kasper lectures and also is doing PHD, right? Last year, we did 



the same negotiation. The same simulation was really, really 
interesting. We tried to insert a LOB clause, but also denied, under the 
argument that “you won’t be the first in the club to have one”. It was 
really, really interesting. Thank you. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor, thank you. 

Sr. Kasper Dziurdz: Thank you. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: We will continue with our 
agenda. If you wish to leave, you’re free to go. If you want to stay with 
us… 

Sr. Kasper Dziurdz: I would stay and just listen. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Very good for us. 

Nós temos dois assuntos, aliás temos quatro assuntos, mas dois assim 
já quentinhos na pauta. Parcelamento de tributação, Caio, Mateus? 
Então, vamos a ele e depois faremos os fretes com a Fabiana.  

Orador Não Identificado: Bom dia. Esse assunto já foi bastante 
discutido na sessão passada e retrasada, mas eu acho que um ponto, 
pelo que me contaram, porque eu não vim na última sessão, um ponto 
que ficou em aberto é o seguinte, o contribuinte não tem um ativo fiscal 
diferido do conhecido, por não cumprir os requisitos do CPC 32, ou 
seja, ele acha que ele, provavelmente, não vai ter o [ininteligível] para 
registrar um ativo de prejuízo fiscal. Aí, de repente, ele se vê com essa 
possibilidade de usar um prejuízo para aderir ao parcelamento. Eu acho 
que, enfim, a pergunta é: esse crédito que surgiu para ele, ele tem 
como... Bom, ele vai, acho que definitivamente ele vai ter que ativar um 
crédito e a contrapartida vai ser uma receita. Agora, essa receita, ela é 
after-tax nos termos de como é a receita de… a contrapartida do ativo 
fiscal diferido e, portanto, ela não sofre nenhum tipo de tributação ou 
ela é uma receita mais semelhante a uma subvenção, e aí ela será 
tributada? Eu não sei se foi exatamente isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, está claríssimo. 
Foi… está bem colocado isso. Quer falar? O Brandão vai falar, depois eu 
falo também. Estou lendo um resuminho aqui do que foi falado antes. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, essa era aquela primeira questão 
que nós começamos na penúltima sessão e foi assim, uma segunda 
hipótese, né, que era quando você trouxer o prejuízo fiscal de coligada 
ou controlada. Esse caso é típico do prejuízo que está na própria 
empresa, é isso? 

Orador Não Identificado: É, esse é o da própria empresa. Eu acho que 
o da controlada a gente resolveu, né? 

Orador Não Identificado: Não. 

Orador Não Identificado: Ou você compra ou você... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, nem falamos. Olha, esse caso 
aqui, esse caso típico seu, não obstante a posição do Victor Polizelli, eu 
acho que é o Victor, né? 

Orador Não Identificado: É. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não se trata de uma receita, o ativo… 
isso não é nem um ativo diferido. Ativo diferido, no caso do Imposto de 
Renda, é quando você tem um “REXF” - Resultado de Exercício Futuro, 
e você tem que considerar o Imposto de Renda que, eventualmente, você 
vai pagar quando aquela receita se realizar. Esse caso não. Esse caso, 
na minha opinião, é um direito que você tem, porque você não tem 
tempo, não tem prazo para fazer essa compensação e se incorpora no 
seu patrimônio jurídico. Nós temos… lógico, na linguagem popular, se 
fala: ó, os bancos têm R$ 72 bilhões de créditos fiscais referentes a 
prejuízos fiscais ou créditos referentes a provisões que eles não 
deduzem, mas fica registrado o crédito. No caso, a regra do CPC 32 diz 
o seguinte: se você não tiver perspectiva de lucro no futuro, você não 
pode ativar, porque você vai dar uma falsa demonstração de um 
patrimônio que você não tem. Você tem o direito, mas se você não tem a 
perspectiva, o mesmo caso ocorre com o crédito que você tem diante do 
Fisco estadual. Você, não sendo aqueles casos em que é possível você 
usar, se você ficar com aquele crédito acumulado, a auditoria vem e diz 
a você: olha, você vai ter que baixar isso aí, porque você não tem 
perspectiva nenhuma de uso. Não é um crédito que é vá até o sistema 
financeiro e mostre o seu balanço como um balanço bom. Então, o 
balanço está ruim, porque aquele crédito, embora seja um direito, não 
pode ser exercido, enquanto não ocorrer essas situações. E aí, vem essa 
lei e diz o seguinte: todo mundo que tem prejuízo fiscal poderá utilizá-
los na quitação de seu passivo, inclusive do próprio Imposto de Renda, 
se, eventualmente, você tiver alguma… algum Imposto de Renda. Mas 
não importa que tributo seja. Qualquer tributo que esteja no seu 
passivo, contabilizo de forma adequada, com todos os encargos, naquele 
momento X de R$ 100,00, e você tem exatamente ou até mais de 
prejuízo fiscal, de tal sorte que aplicando 34, que a base negativa 
também pode ser usada, você possa compensar esse passivo. Então, 
como é que você fala isso? Você vai ter que baixar o seu passivo. Ué, 
então, você vai ter que criar um ativo realizável, não é ativo diferido, 
contra o que? Você pode passar para o resultado? Pode, mas lógico que 
não é tributável. É uma consequência de você ter feito, na época da sua 
demonstração originária, uma diminuição do seu prejuízo acumulado. 
Você estava com um prejuízo acumulado de 100, mas, em tese, você 
tinha um crédito de 34, o seu prejuízo acumulado seria de 66. Ao revés, 
se você tivesse um lucro fiscal de 100 e tinha um Imposto de Renda 
devido, o seu lucro acumulado seria 66 e você teria um passivo de 34. 
As regras são essas aí. Então, nesse momento que você faz esse ajuste, 
você coloca no ativo realizável. Quer colocar no resultado para melhorar 
o resultado? Bonitinho, tudo bem, não há impedimento, você exclui do 
resultado e vai direto, depois, para a diminuição do prejuízo, ou, no 
caso, pode até acontecer de você ter lucro e ter prejuízo fiscal. Isso 



não… não é incompatível, é normal ter, isso, às vezes até ocorrer. 
Então, em seguida, quando você fizer a compensação, zero a zero. Não 
tem o que fazer. Não tem mais nada o que fazer, baixa do passivo contra 
o seu ativo. Fechou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria complementar 
o… Terminou? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Terminei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria complementar o que 
o Brandão está dizendo, porque você pontuou, pelo que eu ouvi, você 
pontuou que não havia a conta do ativo diferido, porque não preenchia 
os requisitos contábeis do CPCs.  

Orador Não Identificado: É, nesse caso--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a questão foi 
colocada muito no sentido imediatista, vamos dizer assim. A questão 
está muito relacionada ao aspecto temporal. Eu faço um lançamento, 
excluo da tributação e imediatamente eu aproveito para pagar um 
tributo que pode ser dedutível, né? Então, eu queria fazer uns 
comentários complementares ao que foi dito aqui. O grande problema 
que se põe aí, é que eu não tinha uma moeda, eu tinha uma redução de 
base de cálculo futuro. A natureza jurídica desse ativo diferido, como o 
Brandão mencionou, não é tributável, porque ele é uma expectativa de 
que no futuro eu venha reduzir a base de cálculo, através da 
compensação do prejuízo. É um lançamento contábil que é feito em 
função do que pode acontecer no futuro, que a contabilidade hoje, faz 
isso. Agora, na verdade, esse não é um direito. Ele está no patrimônio 
contábil, mas, a rigor, não está no patrimônio jurídico. Nesse ponto, eu 
queria fazer uma ressalva, porque o patrimônio jurídico só inclui os 
direitos e obrigações. Ele ainda não é um direito, é algo em formação, 
ele pode nunca vir a se concretizar. Bom, enquanto um crédito, ainda 
que eu leve ao resultado, um crédito que é contábil, é escritural, não 
tem disponibilidade nenhuma sobre ele, ele não pode ser tributado, 
certo? Enquanto ele vai anular, futuramente, uma despesa que é não 
dedutível, mais uma razão para ele não ser tributável, certo? Agora, no 
momento em que ele ganha uma condição jurídica e econômica nova, 
porque ele passa a ser moeda de pagamento, eu passo a ter, sim, no 
meu balanço contábil e no meu balanço jurídico, quer dizer, no meu 
patrimônio jurídico, um direito novo. Então, eu não estou advogando 
aqui que esse crédito seja tributável. A pergunta é: o que eu faço com o 
débito que eu vou pagar, o débito fiscal que eu vou pagar com esse 
crédito de prejuízo fiscal? Ele mantém a sua dedutibilidade? Porque, 
afinal de contas, eu não paguei, quem pagou foi o governo, certo? Você 
falou, você perguntou: é uma subvenção? Bom, se for subvenção, é 
subvenção corrente. E a subvenção corrente, para efeito de Imposto de 
Renda, ela é tributável, sem questionar outras questões, ela é tributável 
por quê? Porque, na verdade, você vai pagar dívidas, débitos da 
empresa, não com o patrimônio, mas com o dinheiro que vem de fora. 



Então, na verdade, esta subvenção, aceita-se a tributação dela, embora, 
a rigor, ela não seja renda, ela seja uma tranferência patrimonial, 
porque ela vai, na verdade, ser empregada para liquidar passivos que 
podem ter gerado dedução, isto é, ela torna neutra, fiscalmente, tanto a 
despesa quanto a recepção da subvenção. Então, o problema é mais 
extenso do que o simples lançamento desse ativo diferido que eu posso 
fazer a qualquer momento. E eu, realmente, queria dizer aqui, com todo 
o respeito à contabilidade, que é irrelevante o critério contábil que vige 
hoje. No passado, os contadores faziam o seguinte, eles só reconheciam 
esse ativo diferido até o limite em que houvesse passivos diferidos, em 
obediência mais estrita e rigorosa ao princípio do conservadorismo. 
Hoje, está mais livre, o conservadorismo continua ser um princípio 
contábil, mas está mais livre, porque se vê o futuro também, na 
contabilidade. Então, hoje, eles contabilizam esse ativo, 
independentemente de eu ter um passivo diferido. No passado, não 
faziam isso. Então, o procedimento contábil é irrelevante, no caso. Pode 
fazer na hora, o resultado vai ser o mesmo; pode ter feito antes, o 
resultado é o mesmo. A indagação que se coloca é se eu mantenho a 
dedução da despesa. E quando eu transfiro esse direito, se a 
transferência que aí eu faço caixa, né, eu não paguei um passivo meu, 
mas eu fiz caixa, eu vendi esse direito potencial ainda, se essa 
transferência, ela gerou uma receita tributada. A respeito disso, há o 
decreto do do Refis, que o Bruno até lembrou o número, outro dia que 
considera que não é tributável. Então, eu tendo a dizer que não há 
efeito fiscal nesses movimentos todos, qualquer que seja o procedimento 
- já fiz antes, vou fazer agora - quero transferir. E eu não vejo diferença, 
quero fazer essa ressalva também, eu não vejo diferença entre eu ter 
usado para mim próprio, para o meu prejuízo, para pagar os meus 
débitos pendentes, ou ter transferido. Eu não vejo diferença nenhuma, 
sob o ponto de vista tributário. Tem três pessoas pedindo a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, pelo que eu entendi da sua 
exposição, você entende que essas operações não têm nenhum efeito 
fiscal e nem receita, no caso, né? Quer dizer, o fato de eu ter lançado 
um tributo como despesa e estar no meu passivo e eu utilizar um 
crédito que eu tenho para pagá-lo, é como se eu tivesse um caixa, 
transferido para um caixa e pagado com dinheiro. Não é uma receita 
que eu vou estornar. O passivo… Porque, a partir do momento que eu 
tenho um crédito e eu posso ter o crédito e se eu posso pagar com esse 
crédito, pode ser título, pode ser dinheiro, pode ser o prejuízo fiscal, o 
crédito correspondente ao prejuízo fiscal. Se não tem e não tem nenhum 
efeito fiscal e não estou recebendo presente, como diz o meu colega 
João, eu estou apenas fazendo o pagamento com um direito que eu 
tenho. Logo, não se trata de subvenção, o crédito não vai parar. Não, no 
momento que aconteceu agora, já é um direito. A lei fala que eu posso 
pagar, eu tenho o direito de pagar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, Brandão, desculpa 
Fernando. Brandão, há um fato novo na vida patrimonial do 
contribuinte. Ele tinha uma expectativa de um dia reduzir a base de 



cálculo. A autoridade manda ele lançar essa expectativa. Ele lançou. Se 
não lançou, não faz diferença também. Mas vamos supor que ele 
lançou, que tenha lançado, ele lançou. Não é tributável, porque não tem 
as características de renda disponível, vai reduzir uma despesa futura 
que é não dedutível, tudo bem, até aí, não há nenhuma discussão. 
Agora, num determinado momento, vem uma lei e atribui um direito 
novo. Esse direito novo tem uma característica completamente diferente 
daquela originária, daquele lançamento. Se a gente for começar a 
pensar aqui em termos de contabilidade, eu até acho, até acho que eu 
deveria creditar aquela conta de diferido e debitar uma conta de 
realizável, eu ainda vou usá-lo, eu tenho um caixa ou um disponível 
até. Eu poderia simplesmente fazer o estorno da conta de provisão de 
diferido, esse estorno seria tributável, e poderia criar esse ativo. Aí eu 
faria o seguinte, eu faria o lançamento numa disponibilidade de um 
crédito a receita, porque, nesse momento, eu ganhei uma coisa nova, 
ganhei uma coisa nova. E essa coisa não é mais Imposto de Renda, não 
é mais Imposto de Renda. O que eu estou dizendo? Nós discutimos isso 
aqui já 50 horas. Se eu fosse dar uma opinião teórica, eu pararia aqui. 
Mas, na prática, nós temos um decreto. Daí eu dizer que, na prática, é 
possível sustentar a neutralidade de efeitos desses movimentos todos, 
em qualquer das circunstâncias. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, resumindo, trata-se de um não 
direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, originalmente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Originalmente, ele é um não direito 
alienável, porque eu posso, eu posso vender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele passou a ser um direito 
com todas as características de um direito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele é um não direito, é um não direito, é 
uma expectativa de direito, logo, é não direito, não é direito, é só direito 
lá na frente, se e quando acontecerem as condições. Então, hoje ele é 
um não direito, ele continua sendo um não direito. Aí vem o legislador e 
diz: olha, você pega esse não direito e eu deixo que você pague ou 
reduza, na verdade, aí é a questão da subvenção, eu reduzo, eu te dou 
uma contrapartida, um presente, um regalo, certo? Eu estou te dando 
uma subvenção, eu estou dizendo: olha a parte era dez passa a ser 
cinco, ué, isso é uma subvenção. Não tem outra... no direito mesmo. A 
subvenção, eu não tenho dúvida. O que eu tenho dúvida é, se nesse 
momento em que ele te dá uma subvenção, você adquire o direito do 
prejuízo, porque, veja, o prejuízo, ainda, você só pode ter se tivesse um 
lucro para título do Imposto de Renda, certo? Então, por enquanto, você 
tem um prejuízo e ele não é, é indisponível, ele não é direito. Então, ele 
é um não direito que recebe uma subvenção que é alienável e o direito 
pode regular, porque o direito não é sobreposição, mas ele regula fatos. 
E ao regular fatos, ele diz: olha, como vai ser tratado esse não direito. 



Eu até admito que seja, mas eu não consigo entender que não seja 
subvenção. Na minha visão é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar mais 
uma coisa, para vocês pensarem. Os valores não batem. Os valores não 
batem, eu tenho 100 no ativo deferido e eu vou usar 34, vai sobrar 66, 
não é? Eu tenho 100 no ativo deferido, agora, eu vou ter, vou usar 34 
desses. 

Orador Não Identificado: Isso aí já é o valor do imposto... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, 34 é o crédito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O exemplo é meu. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ativo diferido é 100, ele 
representa 34 em moeda para pagar dívidas. Bom, eu pego 34 e pago 
um passivo meu, que é o seu caso. Bom, sobrou 66 ainda, é 66 que 
sobra, né? Sobra 66 lá no ativo diferido. Eu tenho que baixar o 100 que 
está lá no Lalur, está certo? E tenho que estornar esses 66. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ué, ele não vai ficar na 
contabilidade? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, no Lalur você vai estourar 100, 
porque você usou 34. O Lalur é 100. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Presta atenção. Eu estou 
falando que eu estorno 100 no Lalur e sobra 66 na contabilidade, 34 eu 
já usei para pagar alguma coisa, eu vou transferir... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas você continua... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí, eu tenho que estornar 
esse 66, porque eu não tenho mais o Lalur. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não. Está errado, professor. A sua 
proposição, desculpa, está errada. No Lalur, para você ter 100 no ativo 
diferido... vamos usar um exemplo mais, assim, desculpe, só para 
clarear. Você tem 340 na... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, você está dizendo para 
tirar 34 no ativo diferido? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. Não, não, você pode ter 100, mas, 
logicamente, isso corresponde não a 100 no Lalur, corresponde a 400. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar com 100. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não dá. Porque o 34 sob um valor, 
o Lalur, para você ter 34, tem que ser 34% de algo lá. Se você tem 100, 
o 34 representa R$300, mais ou menos, certo? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem razão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas no meu exemplo que é 
100... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas no seu exemplo é 100 no ativo 
diferido? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou refazer. Você tem 
razão nesse ponto. Eu vou refazer. Eu tenho 100 de prejuízo fiscal e 34, 
e 34 de ativo diferido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na hora que eu estorno, 
que eu faço dinheiro com 34, eu estorno 100, está certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, os valores não 
batem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não mais… 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo? Eu tenho que levar 
em conta isso. Eu tenho que estornar no Lalur, não tenho mais aquela 
potencialidade de reduzir da base de cálculo e fiz um direito novo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o problema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 34 não é problema. O seu 34 está lá. 
Se você deve 50, você baixa 34, paga 16, se você tem mais ou menos, 
não tem problema nenhum. 

Orador Não Identificado: E os 66, faz o que com ele? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem 66, eu já não estou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, como o 34 está 
vinculado ao 100, olha, presta atenção. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como o 34 está vinculado 
ao 100 e é condição vincular 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque eu baixo 100 do 
Lalur, aquele 34 tem que sumir. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai sumir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu poderia, eu poderia 
perfeitamente ter creditado o ativo diferido, ao contrário, não, debitado 
o ativo diferido, né, e creditado a receita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a receita... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que seria não tributável, eu 
estava estornando o valor, seria não tributável. Aí, eu teria que 
constituir um disponível para crédito de receita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Receita não tributável, porque é uma 
diminuição do prejuízo ou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já não é mais diminuição 
de prejuízo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, professor. É uma coisa que... Bom, 
tudo bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aqui para isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos duas coisas, né, nós temos 
o prejuízo fiscal e muita gente até, inclusive, nas outras, nas outras 
oportunidades, fizeram confusão. Tinha o ativo de 34, eu vou dizer 34 
para facilitar, tinha o ativo de 34 e tinha o prejuízo fiscal de 100. O que 
fizeram? Foram no Lalur e estornaram 34. Ah mais…, brincadeira, ao é? 
Se você vai compensar 100, você tem que estornar 100. Mas não, 
estornaram 34. Ficou lá, veio a receita e cortou, óbvio, porque você tem 
que fazer o estorno correspondente àquilo da base negativa, 9%, da 
base do Imposto de Renda, que inclusive, muita gente tem um 
resultadozinho, porque nem sempre é 24, é 23 e alguma coisa, mas ela 
dá 24, porque você tem o que excede 20 mil, mas tudo bem, porque tem 
até um resultado. Mas, vamos, deixando assim, você tem um livro que 
você tem 100 de prejuízo fiscal a compensar contabilmente, que 
corresponde a um crédito de 34. Se você usa ou não os 34, até o limite 
de 34, tudo que você usar, proporcionalmente, vai estornar lá nos 100. 
E isso você pode fazer… para dizer uma receita, aumentou o patrimônio 
líquido da empresa? Não, de jeito nenhum. Porque uma receita pode 
aumentar, ela é assim, uma receita é considerada, a nossa definição 
que temos aqui, o Bruno está aqui para não me deixar mentir, né, ela 
pode aumentar, ela é uma receita mesmo que diminua o patrimônio 
líquido. Essa conta, essa conta, você não mexe em nada com o 
patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido está defeituoso, porque 
faltou um lançamento por falta de perspectiva de compensação. No 
momento que veio o direito a compensação, volta à situação que deveria 
estar já no passado, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 



Sr. Bruno Fajerstajn: Bom dia, Bruno Fajerstajn. Eu queria colocar, 
voltar aqui à questão, uma dúvida que eu fiquei em relação.... Eu estou 
seguindo a Mesa em relação à natureza de presente e subvenção desse 
valor, assim, no plano conceitual, não no plano prático. Sendo uma 
subvenção, seria uma subvenção corrente, afinal de contas, por 
exclusão, não é uma subvenção para investimento. Nesse contexto, a 
pergunta que eu faço é: se a gente deve verificar qual que é a destinação 
que vai ser dada para essa subvenção? Eu estou achando que o 
reconhecimento como receita e integrar o lucro líquido na forma da 
legislação do Imposto de Renda, que manda as subvenções correntes 
entrarem no lucro líquido, é irrelevante qual é a despesa que vai ser 
custeada, certo? Numa subvenção corrente, você vai custear despesas 
quaisquer, dedutíveis ou não dedutíveis e isso, a princípio, não interfere 
no reconhecimento e na tributação. Aqui vai ser a mesma coisa e vai ter 
uma curiosidade, você pode usar para compensar tributos dedutíveis ou 
o próprio Imposto de Renda. Aí nós vamos chegar a uma situação 
interessante, que esse prejuízo vai poder ser usado para compensar o 
Imposto de Renda, que é uma despesa indedutível e, ainda assim, ele 
vai integrar o lucro líquido, se a gente concluir que é uma subvenção. E 
eu acho que é por aí mesmo, ou seja, eu tenho que ver se isso é ou não 
acréscimo patrimonial antes de usar. É no momento em que eu adquiri 
o direito. E a natureza, nesse momento que adquiri o direito, é de 
subvenção corrente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As suas observações estão 
corretíssimas e irrefutáveis. Pode acontecer, realmente, e acontece com 
qualquer subvenção, ela… subvenção corrente, ela pode ser utilizada 
para pagar uma despesa indedutível. Aí, é uma distorção do sistema, 
porque a norma que prevê a tributação da subvenção corrente pelo 
Imposto de Renda, ela não fez essa distinção. Para ela ser perfeita, ela 
deveria ter sido feita. A pergunta que eu te faço, eu não faço pergunta, 
não, porque nós temos que prosseguir, mas coloco para você é: caberia 
uma redução teleológica nessa norma, para que ela não tivesse essa 
amplitude? O que eu queria deixar claro para você é o seguinte: o 
Brandão está insistindo que não existe tributação patrimonial que se eu 
olhar os números do balanço, não vai ter aumento, nem antes e nem 
depois. O que eu acho e penso é que na teoria, no aspecto teórico, eu 
tinha uma situação de um possível, de uma possível redução de tributo 
futuro, que está na contabilidade escrituralmente, apenas, essa 
situação desaparece no momento que eu sou obrigado a estornar no 
Lalur. A rigor, a rigor, eu devia fazer o lançamento contábil relativo ao 
desaparecimento dessa expectativa. No momento subsequente, eu 
deveria fazer um lançamento do direito novo que eu adquiri, que nós 
estamos dizendo que é uma subvenção corrente. Eu lançaria num 
crédito, num débito no indisponível e um crédito na receita. E para essa 
receita não há previsão de não tributação. Por isso que eu disse, na 
teoria, teoricamente, se tudo fosse feito assim, se a contabilidade fosse 
fiel aos desdobramentos do fato econômico, isso que seria feito. Agora, 
não se faz isso na contabilidade, se faz isso, simplesmente, quando 
pagar ou transferir, baixa aquele, aquele ativo transferido, entendeu? 



Quem perguntou? Desculpem, ele está na fila aqui, mas o João diz que 
quer contar um caso. Vamos ouvir o caso do João. 

Sr. Hugo Leal: Bom dia. Hugo Leal. Além das colocações que foram 
postas, com as quais estou plenamente de acordo, queria apenas 
acrescentar aí a ponderação, de que no contexto específico do programa 
de recuperação fiscal, aí por uma questão mais principiológica até do 
que uma questão de lançamentos contábeis, parece um pouco estranho 
que o governo dê com a mão direita para tomar com a mão esquerda. 
Então, o que me parece aqui é que tudo bem, num primeiro momento, 
você tem uma expectativa de direito, você tem um prejuízo fiscal, mas, 
no momento que você tivesse um lucro futuro, você teria um direito de 
usar aquele crédito de prejuízo fiscal para pagar Imposto de Renda e 
esse direito seria um direito não tributável. Num programa de 
recuperação fiscal que visa justamente a recuperação de empresa, ele 
permite, realmente, ele altera a natureza desse direito e permite que 
você use esse direito como moeda de pagamento, não apenas do próprio 
Imposto de Renda, mas de outros tributos. E nesse contexto específico, 
parece que a intenção do legislador não seria tributar esse direito. Não 
faria muito sentido para mim, um programa de recuperação fiscal ao 
mesmo tempo em que você consegue um benefício visando a 
recuperação da empresa, você, concomitantemente, tributar esses 
mesmos direitos que você está concedendo. 

Orador Não Identificado: É plausível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Voltamos ao primeiro tema 
levantado aqui pelo Brandão, em que a legislação deveria ser mais bem-
feita, não é? 

Sr. Bruno Fajerstajn: Bruno. Num aspecto prático, agora, falamos em 
teoria, eu achei aqui o Decreto da época do Refis I, é o n. 3.431 de 24 de 
abril de 2000. Então, o art. 7º, que diz... Cadê o art. 7º? Na hipótese do 
inciso II etc., a pessoa jurídica…, que é a previsão de cessão de prejuízo, 
que é igual a previsão de cessão de prejuízo de… prevista hoje na 
legislação, é mais ou menos a mesma disposição legal, a pessoa jurídica 
cedente a qualquer título ao direito de compensação de um prejuízo ou 
base de cálculo inativa da CSL deverá registrar na sua escrituração 
contábil o valor do direito cedido, na forma do inciso tal, e em 
contrapartida, a conta de patrimônio líquido.  

Oradora Não Identificada: Art. 7º. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Então, esse é o 7º, inciso I. Essa é a sinalização 
da interpretação oficial do presidente, proposta numa disposição legal 
que é igual a disposição legal que existe hoje. Então, aí se reconhece 
que em contrapartida do patrimônio líquido é porque não aumentaria lá 
o lucro líquido, esse novo direito. Uma outra observação prática é, eu 
não vou poder contribuir com o conteúdo, mas eu sei que tem algumas 
Soluções de Consulta Cosit sobre essa matéria. Com certeza, tem na 
perspectiva da cessão onerosa. Eu não sei se tem tratando, 
especificamente, daquele que recebe o direito e usa o direito próprio, 



mas há Soluções de Consulta da Cosit sobre esse assunto. Por fim, 
sobre o comentário do Hugo, tem os acórdãos minoritárias do STJ, 
aplicando um princípio, assim, criado por eles, de que não se pode dar 
com uma mão um benefício e se tira, se tributar ao mesmo tempo. 
Depois, acabou sendo superado, mas era para discutir a integra(F) eu 
acho, que é uma subvenção também para custeio, né? E se dizia que 
não era tributado pelo Imposto de Renda, independente de disposição 
legal, porque não se podia conceder com uma mão e tirar com a outra, 
era um princípio lá que foi criado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para ele 
novamente. A… a Fabiana tem cinco minutos para expor a questão do 
frete. 

Orador Não Identificado: Não, deixa para a próxima. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. Vamos... é que 
não vai dar tempo mesmo, para passar para nenhum dos outros 
assuntos. O Guilherme, Guilherme? Não veio, né? Depois, o assunto 
que dependemos dele. 

Orador Não Identificado: Só um comentário que eu acho que até que 
foi abordado na última reunião ou talvez até na penúltima, que o Victor 
trouxe um ponto que eu acho que é o art. 53 ou 54 da 12.973, que ela 
fala... basicamente, ela fala que o efeito… o efeito das novas normas 
contábeis terá que ser neutralizado, terá que ser sujeito a uma norma 
específica, né, para regulamentar, se não ele é [ininteligível]. Agora, as 
normas são talvez anteriores, portanto, as normas contábeis anteriores 
a 12.973, produziriam efeitos tributáveis. Ao menos, assim, se elas não 
foram regulamentadas, se elas não foram tratadas pela lei, 
especificamente, tudo bem, você tem o decreto lá de 2000, falando que 
você reconhece, você reconheceria esse objetivo, a contrapartida no PL, 
mas agora, você tem o CPC com um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o que eu Bruno está... 
o que o Bruno está, se me permite fazer uma interpretação quase 
autêntica, o que ele está dizendo, ele foi claro, é uma sinalização. Não é 
que a contabilidade... Primeiro, o artigo do decreto trata apenas da 
cessão e não do uso interno. Trata do valor da cessão e não da 
totalidade do que você tinha para aproveitar e que vai ser aproveitado lá 
no cessionário. É uma sinalização só. Mas com relação a esse 
dispositivo da Lei 12.973 de 58, o maior exemplo de que esse raciocínio 
do que estava na contabilidade ou o que estiver na contabilidade e ele 
não tiver norma expressa de exclusão, não pode ser excluído, está 
exatamente nesse ativo diferido de Imposto de Renda, né? Porque é uma 
receita contábil, mas não é uma receita efetiva e não é… não tem 
disponibilidade nenhuma, eu estou falando antes, independentemente 
da lei, né? Então, esse raciocínio precisa ser visto, ele é correto, mas ele 
precisa ser visto com... com [ininteligível], inclusive porque sempre foi 
assim. Em 1598(F) já era assim, só fazia a exclusão daquilo que 
estivesse expresso na lei, e nunca houve uma norma legal dizendo que 



esse lançamento contábil de crédito na receita não pode ser excluído do 
lucro real. Nunca houve, não há. É um sistema que atua no caso. 
Pessoal, muito obrigado pela presença. Vamos encerrando por hoje. A 
semana que vem é pós-Carnaval. Se alguém chegar fantasiado aqui, a 
gente toca uma musiquinha para ele. Muito obrigado e até a semana 
que vem. Vamos ter a reunião. 
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