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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. Nós vamos 
iniciar a nossa reunião dessa semana. Eu quero comunicar a presença da Profa. 
Fabíola Annacondia, que é do IBFD e está nós visitando para dar aula essa 
semana aqui em São Paulo, no nosso curso. E se houver oportunidade, nós 
gostaríamos de ouvi-la, se houver tempo, que a nossa Pauta hoje, infelizmente, 
está muito cheia, com muitos assuntos e assuntos que nós tínhamos 
compromisso de tratar, mas, se houver tempo, nós gostaríamos de ouvi-la um 
pouco.  

Quero também comunicar que estão presentes aqui os nossos dois associados e 
amigos, o Gustavo e o Eduardo... Desculpa, o Fabio, desculpa, que estão 
representando a FIPECAFI aqui. Ontem, nós, em reunião com eles e outras 
pessoas na FIPECAFI, concluímos uma ideia que vinha se concretizando aos 
pouquinhos, de uma parceria entre o nosso instituto e a FIPECAFI. 
Curiosamente, numa reunião anterior dessa Mesa foi sugerido que nós 
tivéssemos um encontro com eles para tratar de dois temas que estavam em 
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debate, temas esses que têm uma visão contábil e uma visão fiscal diferente. E 
curiosamente, na mesma semana que eu fiz contato com a FIPECAFI, eles nos 
propuseram uma parceria, algo até mais extenso do que nós havíamos pensado 
inicialmente. Então, nós estamos já com os termos gerais da parceria 
estabelecidos com eles e vamos agora oficializar essa parceria, através da qual 
nós vamos ter uma presença mais constante de pessoas da FIPECAFI. Os dois 
contadores que aqui estão são advogados também e professores nossos, de forma 
que é muito bom ter a presença de vocês para que esses detalhes que escapam à 
maioria de nós aqui, esses detalhes contábeis possam também ser considerados.  

E em função disso, inclusive, nós colocamos com preferência na Pauta, 
recolocamos a questão das contraprestações contingentes, que vamos tratar logo 
na abertura dos trabalhos. No Pequeno Expediente, alguma comunicação? 
Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Veio bem a propósito do tema que a gente vai 
tratar, a Solução de Consulta COSIT nº 174, ela parece que não cuida de muita 
coisa, mas lendo, assim, tem um aspecto interessante de aproximação da 
Contabilidade com o Direito Tributário. É que antes das novas normas a 
depreciação era linear, né? Quer dizer, podia se adotar outros critérios, mas 
fiscalmente sempre pelo critério linear, como é ainda, fiscalmente, você pode 
fazer o linear. A dúvida da empresa era a seguinte, ela é um fabricante de um 
equipamento que demora três anos para ser construído, isso está cheio, 
plataformas e outros grandes equipamentos, e a depreciação das máquinas 
utilizadas para a realização deste equipamento grande, o débito é a conta de 
estoque, a crédito da conta de depreciação acumulada. E a dúvida do 
contribuinte era se lançando em estoque e ficando no estoque até a realização da 
venda, aquela questão de apropriação é uma outra história, mas tudo bem, nesse 
ele só tinha essa dúvida, se mesmo lançando estoque e o bem continuando no 
estoque, se ele podia fazer a dedução no LALUR da depreciação linear prevista na 
instrução normativa, e a Receita Federal disse que sim. Mesmo não tendo 
diminuído o lucro real naquele ano, ela pode fazer a exclusão da depreciação 
linear, conforme previsto na Instrução Normativa nº 1.715, que tem agora um 
anexo dos percentuais, que era aquela antiga, né? A antiga instrução que dava o 
tempo de resgate de cada bem. E foi esse eu achei interessante dessa resposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Obrigado. Não tem novidade na 
orientação, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A novidade é essa de você excluir do lucro real 
algo que não fez parte do lucro líquido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Na linha... a mudança da 12.973, acho que 
é bem na linha que você não podia fazer antes, e que dava todo aquele problema 
que todo mundo acabava depreciando no máximo, o máximo que a Receita 
Federal permitia, sem levar em conta o critério contábil e a mudança justamente 



de 2014 foi falar: não, chega, agora você deprecia no contábil quanto você quiser, 
mas no fiscal, se o fiscal for mais do que o contábil, você faz exclusão no LALUR. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem, eu acho que está 
absolutamente certa essa orientação e o que eu não vejo é novidade nela, ok. A 
concordância da COSIT é importante. Mas a orientação seria essa mesmo, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas quando não havia essa questão de 
lançar, você não podia excluir do lucro real algo que não foi contabilizado, isso 
que foi... Se você não lançasse na Contabilidade como despesa, evidentemente 
que não havia como acertar no LALUR, ou então lançando como despesa, menor 
do que... Se você lançar em despesa menor do que a linear, você pode fazer a 
exclusão no LALUR, não tem problema, mas aqui não afetou o lucro real daquele 
exercício, essa é a diferença, né? Não afetou o lucro real.  

Então, está excluindo algo que, em tese, só no futuro, é um diferimento, né? 
Porque quando chegar o momento de que a fiscal já se esgotou, vai se apropriar 
como despesa naquele momento. Então, na verdade, é um diferimento do 
imposto que a receita está aceitando, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo aqui e o João Bianco dizem que não tem 
novidade, então, confesso minha ignorância, porque eu estou até surpreso. Ou 
seja, na minha cabeça, uma coisa é você dizer que eu tenho uma taxa na 
Contabilidade, uma taxa de depreciação, mas a lei fiscal permite outra taxa e eu 
posso fazer uma exclusão da diferença, e sempre li deste modo, mas o fenômeno 
aqui é diferente, não é uma divergência entre uma taxa de depreciação e outra. O 
problema é que eu tenho algo que foi depreciado contra estoque e esse valor que 
foi a estoque eu vou afetar o lucro real daquele ano, o que assim me faz muito 
pouco sentido e não me parece, à primeira vista, que seja essa a intenção do 
legislador quando ele permite que a diferença entre a Contabilidade e o fiscal 
sejam lançados como exclusão, para mim, a diferença era no coeficiente, ou seja, 
coeficiente contábil, 1%, coeficiente fiscal, 5%. Eu estou autorizado a considerar 
os 4 a mais, mas a hipótese, eu acompanho o Brandão nessa surpresa é porque o 
problema aqui não foi de coeficiente, foi de natureza mesmo, ou seja, tem uma 
depreciação contra estoque. Então é algo que não afetou o resultado daquele ano, 
o bem continua no meu estoque, e eu vou, para fins tributários, lançar uma 
exclusão de algo que está no meu estoque. Se não há novidade, eu aprendo com 
os dois, mas eu devo dizer que todo dia é dia de aprender, estou surpreso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, eu acho que nós... não, espera 
um pouquinho, eu acho que nós podemos até, como sempre, recolocar esse 
assunto em debate, mas, Victor, por favor. 

Sr. Victor Polizelli: Não, eu juro que é rápido, eu sou chato, me desculpa. 
Decreto-Lei nº 1.598, art. 6º, § 6º, alínea ‘b’ está aí desde 1977. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, eu ia falar isso, ontem até eu 
escrevi sobre esses ajustes que não são contábeis e que desde do Decreto-Lei nº 
1.598 estão previstos para serem feitos no LALUR, né? Além do seu art. 6º, o art. 
8º também. Agora, de qualquer forma, vale a pena a gente rever a instrução 
normativa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu só queria, no caso dele, que não 
obstante esse artigo, que é conhecido, você, se não lançasse a depreciação em 
determinado ano, não poderia lançar nos anos seguintes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Brandão, calma. Até o decreto-
lei que o Victor trouxe à baila aqui, existia o que se chamava independência dos 
exercícios, algo que não fosse deduzido contabilmente não estava no mundo e, 
portanto, não podia afetar o lucro real. O Decreto-Lei nº 1.598, conforme muito 
bem lembrou o Victor, quebrou essa independência e autonomia total do 
exercício e criou o que se chamou de interdependência do exercício. Algo que não 
for deduzido antes pode ser deduzido depois e vice-versa, desde que não afete a 
arrecadação. Pode afetar de outra maneira, você antecipar uma despesa, 
postergar uma receita, pode afetar o prejuízo fiscal. Então, tem uma série de 
situações, aí, sim, o art. 6º que ele mencionou, ele manda corrigir e até recompor 
eventual mora. Nós temos um mundo novo agora, agora, quer dizer, desde 1977. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A depreciação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A depreciação também, já tinha até 
orientação fiscal quanto a isso, antes dessa solução de consulta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ponto específico que tem aqui, que 
nesse ponto acho que nós... por isso que eu quero colocar em Pauta aqui, é que 
se trata de um custo, né? Estou admitindo, não sei... vou perguntar aos dois 
contadores aqui, vou perguntar para a FIPECAFI. Se eu tenho a depreciação de 
uma máquina, a depreciação não vai para a despesa, vai para o custo, tá certo? 
E pode ser que esse custo ainda esteja no estoque, a pergunta é: eu posso 
deduzir fiscalmente antes desse momento? Isso eu, como não vi a solução de 
consulta, eu proponho colocarmos em Pauta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está certo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi, isso que me surpreendeu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito boa ideia e vamos para essa 
questão. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Porque senão você teria que adicionar 
quando você baixasse o estoque. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O controle fica complicado, mas tudo 
bem. Vamos passar para o tema das contraprestações contingentes com a 
presença dos nossos colegas aqui, que estão aqui na função principalmente de 
contadores, para nos explicar como que ocorre na Contabilidade essas 
prestações. Vamos recuperar aqui o fato, né? O fato é o seguinte: eu faço uma 
aquisição, especificamente de uma participação societária, foi essa a questão que 
o Bruno trouxe, que hoje ele não pôde estar aqui. Nós temos uma aquisição de 
uma participação societária que será avaliada pelo método da equivalência 
patrimonial, temos um preço fixo de 100, vou dar um número aqui, e temos uma 
prestação contingente, que seria aquela prestação a ser paga em função de fatos 
futuros e incertos. No caso apresentado aqui seria haver um lucro em um 
período de três anos, de X para cima e a partir do qual o vendedor teria direito a 
um complemento do preço, o que a gente chama geralmente de earn-out. 

O que nós discutimos aqui, a partir de um CPC que determina que essa parte 
contingente em determinadas circunstâncias deve ir para a despesa e não para o 
custo e nós aqui na Mesa concluímos que, sob o ponto de vista tributário, esse 
custo não seria, ou melhor, essa despesa não seria dedutível. E esse custo seria 
controlado no LALUR para que fosse deduzido no momento em que a legislação 
fiscal admitisse. Isso passa por caracterizar a essência, aí que começa talvez o 
afastamento, a essência ou a natureza jurídica da ciência econômica ou a 
natureza jurídica dessa prestação, e o resto. Mas eu entrego a palavra aos dois 
para que façam uma exposição sob o ponto de vista contábil, eu sei que vocês 
vão falar também sobre o fiscal, né? Mas acho que é muito bom a gente discutir. 
Acho que vai chegar a partir do momento que nós vamos continuar divergindo, 
talvez. 

Sr. Gustavo Vettori: Justo. Eu acho... bom, Fabio, só vou introduzir, acho que 
eu vou continuar com o exemplo do Dr. Ricardo e aí a gente faz um jogão aqui. 
Então, vamos pensar num exemplo de earn-out, que acho que é o mais prático, 
mas depois se a gente quiser passar para escrow ou para indenização também a 
coisa fica bem parecida. E eu acho que a ideia é ver como que a legislação 
comercial, ou seja, como que a regra contábil manda registrar, principalmente no 
comprador, acho que a questão principal é em relação ao comprador e nem ao 
vendedor, mas vamos falar principalmente do comprador, como que manda 
registrar essa aquisição e qual que é o tratamento depois para esse earn-out.  

Então, um exemplo simples, alguém está comprando, uma empresa está 
comprando participação societária por cem milhões e ela, no contrato, combinou 
que o vendedor, ele pode ganhar mais 50 milhões se determinadas metas forem 
cumpridas, meta de lucro, faturamento, etc., na empresa adquirida. Então, 
vamos dizer, cem milhões é preço, com certeza, desembolso em caixa, esse 
ninguém duvida, esse acho que ninguém vai duvidar que vai perfazer o meu 
custo. Então, vamos dizer, só para efeito de exemplo que a empresa adquirida 
tem o valor patrimonial de 70 milhões. E vamos dizer também para facilitar que o 
valor justo dos ativos líquidos dela seja 70 milhões também. Então, não tem 
nenhuma mais-valia no negócio. Então, se o preço fosse cem milhões pura e 



simples, a gente teria um registro na adquirente de 70 milhões de equivalência e 
30 milhões de goodwill, já que não tem mais-valia nesse negócio, tá? Então, até 
aqui acho que ninguém diverge, está tranquilo, o problema é esse outros 50, ou 
seja, como tratar esses outros 50 milhões. E aí a resposta, na nossa visão, ela 
está no CPC nº 15, e, na minha visão, pelo menos, a lei tributária, ela manda a 
gente se dobrar a isso.  

Então, qual que é a ideia? O que é o preço de aquisição, na visão do CPC nº 15 
numa operação dessa? Eu tenho cem milhões, é incontroverso, e eu tenho uma 
parcela que é uma contraprestação contingente, o que eu deveria fazer do ponto 
de vista contábil? Fabio, me corrija se eu estiver errado, pegar essa 
contraprestação contingente e avaliar no momento da compra a valor justo, qual 
que é a ideia aqui? Eu vejo, em algum método que me permita verificar quanto 
que talvez eu possa pagar, com as melhores informações que eu tenha hoje, 
quanto que valeria essa contraprestação e eu não vou chegar nem a 50, 
provavelmente não em 0, mas talvez eu chegue em alguma coisa tipo 10. Então, 
a contraprestação contingente avaliada a valor justo no momento da compra vale 
10. E aí vou registrar meu ativo, participação societária, por quanto? Por 110, 
não é nem por 100, nem por 150. Então, meu custo é 110. O que significa que 
nesse momento, se eu tenho 70 de equivalência e 70 de ativos líquidos também, 
qual que vai ser meu goodwill? Quarenta, certo?  

Então, esse é o meu registro inicial. Eu posso fazer algum ajuste nesse custo 
depois? E aí vem o CPC nº 15 e fala: olha, os ajustes no custo que você pode 
fazer nos próximos 12 meses são ajustes que se referem a informações que você 
tinha no D0, no momento da compra, que ampararam o cálculo desse custo, mas 
que durante esses 12 meses seguintes você apurou coisas diferentes, 
informações melhores e você vai alterar esse custo. Então, são informações 
referentes a fatos que afetariam o registro no momento da compra. Agora, se é 
um fato posterior e que afeta a precificação em momento posterior, por exemplo, 
no decorrer do ano, ou no final do ano 1, a empresa teve o lucro que esperava, ou 
menos lucro, ou mais lucro, isso não é uma correção de informação do D0, isso é 
uma informação nova, um fato novo que vai implicar um registro que não tem 
nada a ver com a ajuste de custo. Então, nesses casos, eu não mexo no 110.  

O que eu faço? Terminou o ano 1, a gente está falando do earn-out de três anos, 
terminou o ano 1, condições foram verificadas que permitiram que eu entenda 
que ao final do ano 1, pela expectativa de pagamento, etc., esse earn-out vale 15 e 
não 10. Então, lá no D0, como que eu registrei? Eu registrei a participação de 
110, tive um desembolso de 100 no meu caixa e registrei um passivo de 10, que é 
minha expectativa de pagamento do earn-out, ainda não paguei, estou 
provisionando. Se no final do ano 1 eu acho que isso não é 10, é 15, eu vou ter 
que aumentar esse passivo para 15, contra um lançamento do quê? De custo? 
Não, um lançamento de resultado. Então, eu tenho uma despesa de mais 5 nesse 
momento e já provisiono os 15, o meu custo continua sendo 110, eu não vou 
aumentar para 115 e nem fazer nada. E na situação inversa também, se 
diminuísse de 10 para 2, eu ia lançar em resultado 8. E aí vem a pergunta: esse 



lançamento e resultado de despesa, ou essa receita lançada em resultado é 
dedutível ou tributável? E a lei fala: não neste momento. Por quê? Porque a 
condição não se implementou, você vai ter o efeito tributário disso quando a 
condição se implementar. Quando que a condição vai se implementar? Quando 
eu tiver que pagar o earn-out, se eu tiver que pagar earn-out. Ou seja, no final do 
ano 3. Eu estou considerando um earn-out pago em uma vez só no final do 
período. Então, nesse momento, se for uma despesa, ou seja, esse 5 do meu 
exemplo, eu adiciono e controlo na parte B do LALUR para uma possível futura 
exclusão.  

E aí passa o tempo, vamos dizer que chega o final do ano 3, eu verifiquei que o 
earn-out a ser pago é 30 e não 50, eu já tinha 15 registrado lá no meu passivo, eu 
vou registrar mais 15, tá? Então, no final do ano 3, na minha visão, o que vai 
acontecer? Eu vou ter a despesa total. Então, vamos dizer, o earn-out no final que 
eu paguei foi 30, eu tenho 10 em custo e eu vou ter 20 em resultado, para 
perfazer aquele meu passivo de 30, os 10 em custo é goodwill e é goodwill 
amortizável, ninguém está duvidando disso. Então, quando eu incorporar, eu vou 
amortizar aquele goodwill de 40, que compõe os 10 da avaliação ao valor justo do 
earn-out que entraram no meu custo, e os outros 20? Os outros 20 tiveram efeito 
e resultado e eu adicionei no primeiro momento, agora, chegou no fim do ano 3, 
eu paguei o earn-out, eu deduzo. Então, nesse momento, eu excluo os 20 do meu 
lucro real. Se for a situação inversa? Eu registrei os 110, no final do ano 3, eu 
paguei 0 de earn-out. Os 10 já estão lá no meu custo. Vamos dizer que no final do 
ano 1, eu achei que era 15, eu ainda pus uma despesa mais de 5 e depois eu vou 
ter que reverter esses 15 que eu tenho no passivo. Os 5 que eu estou revertendo 
foi uma provisão que eu fiz que gerou uma adição e quando eu vou reverter eu 
não vou tributar. Agora, e os 10? Os 10 não são provisão que geraram adição, os 
10 são uma provisão que geraram custo no meu ativo e um custo que eu estou 
amortizando, eu vou tributar.  

Então, isso me parece ser a lógica e isso me parece ter amparo na 12.973 e na 
Instrução Normativa nº 1.700, quando a gente lê o art. 178, que fala que o custo 
vai ser registrado segundo a legislação comercial, §12º, incluindo as 
contraprestações contingentes, mas incluindo o quê? A avaliação a valor justo da 
contraprestação contingente no momento inicial, e para mim isso segue também 
o que está no art. 196 da IN. Fabio. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fabio Pereira da Silva: Oi, pois não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos simplificar um pouquinho, 
que o exemplo foi, eu acho que mais complexo para percepção talvez da maioria 
ou de todos. Vamos simplificar imaginando que teve duas avaliações de earn-out 
possível, uma no momento da compra e outra vamos tirar aqueles 12 meses, 
porque aqui não vai fazer muita diferença, e outra depois, a partir do 12º mês. 
Nas duas situações, o earn-out, eles são... Desculpa, na primeira situação, o 
earn-out, ele é considerado como custo de aquisição e um contas a pagar, ou 



uma provisão. Na segunda situação, ele é considerado custo também, não é 
considerado custo na Contabilidade, ele é considerado uma mera provisão, 
considerado uma mera provisão. 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Ele é aumento de passivo contra resultado ou 
diminuição do passivo contra resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, ele afeta o 
resultado, ele gera uma despesa. No primeiro caso não gera despesa, gera custo. 
No segundo caso, ele gera uma despesa. Para nós aqui do tributário, nós temos 
duas questões. Se o primeiro valor afeta a avaliação do... O PPA, se afeta a 
decomposição do custo de aquisição para efeitos tributários do método 
equivalência patrimonial, gerando os correspondentes efeitos tributários.  

Segundo lugar, na segunda situação, é se essa despesa, vamos... Nós acho que 
não temos nenhuma dúvida que no momento que ela é provisionada, ela não é 
dedutível, mas quando ela é efetivamente paga, vamos dizer que a empresa 
acertou e o earn-out que foi assim contabilizado é efetivamente liquidado na data 
do pagamento, três anos depois, para a Contabilidade ficou aquela despesa, ficou 
o custo inicial e a despesa que havia sido provisionada e essas parcelas, ou pelo 
menos a segunda, estaria no LALUR. A grande discussão é: isso é complemento 
do custo de aquisição, do que é preço, né? Faz parte do preço ou se é despesa? 
Se for complemento do custo, evidentemente, se débito é despesa, não é dedutível 
e vice-versa.  

Eu só queria colocar, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ficar clara 
essa situação e essa dúvida. Não, apresenta agora porque assim a gente pede o 
Fabio já apresenta com a dúvida presente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Eu acho que até onde você explicou 
pelo menos era a posição de uma parte do instituto aqui, exatamente no sentido 
de que o valor, a partir do 13º mês, ele seria lançado em custo, né, Rodrigo? 
Seria lançado em custo, seria adicionado ao lucro real e na hipótese de ser um... 
Não, foi a... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não pode ser, e se foi lançado 
custo... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é custo, é despesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Despesa. Ah tá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, parte da nossa Mesa entendeu que esse 
valor é lançado como despesa, porque a gente já até falou sobre custo, custo de 
investimento, mas é despesa adicionável ao lucro real e, se for por prazo definido, 
vai ter uma amortização, aí vai fazer ao tempo a sua exclusão, não é isso? Ou se 
for indefinido, não tem amortização, porque quando é indefinido, a norma proíbe 
a amortização e é só efeito por impairment. E isso é que está causando a inflação 



dos intangíveis, né? Porque lançando em despesa, eu concordo, que aí não tem 
intangível. O que está se fazendo é exatamente isso, lançando como custo do 
investimento uma coisa que não é amortizável e fica no patrimônio da empresa 
como se fosse um ativo de valor que não tem valor, entre aspas, algum, certo?  

Então, até esse ponto, a gente foi com divergência. A divergência está: alguns 
aqui entenderam que essa parcela do 13º mês em diante tinha que ser lançada 
como custo do investimento, e acho que minoria, ou talvez até o Schoueri pense 
assim também, né? O valor, esse valor tinha que ser lançado realmente em 
despesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri pediu para não usar o 
santo nome dele em vão. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos por ordem aqui. O Fernando 
quer complementar a pergunta? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu queria... Você simplificou o exemplo, né? Você 
simplificou o exemplo. Eu queria... Na ideia de simplificar o exemplo que você fez, 
a gente pegou então um valor, eu queria só entender, um valor que você faz no 
momento da aquisição. Então, você precifica, você fala: olha, se acontecer tal 
condição, hoje eu pago 100, daqui a três anos, eu pago os outros 50, certo? 
Então, você fez uma colocação, hoje 100 é meu custo, se tudo acontecer 
conforme previsto, no terceiro ano, eu vou pagar 150. É um exemplo para ficar 
fácil, né?  

Então, a minha ideia se a gente falar assim, para também facilitar a discussão, 
eu tenho um laboratório, eu tenho um laboratório que eu... Eu compro o 
laboratório, só que para que o meu preço realmente que valha a pena meu 
negócio, eu coloco uma condição que o sócio fundador do laboratório fique 
durante três anos no laboratório, e essa condição, ou seja, não é econômica, mas 
de um certo modo tem um conteúdo econômico, porque o fato dele estar no 
negócio nos próximos três anos faz com que o negócio valha 150 e não 100. E aí 
no terceiro ano, ele fica no laboratório, cumpre os três anos e aí eu chego à 
conclusão que o preço que eu, vamos dizer, eu calculei e combinei com o 
vendedor de 150 no terceiro ano se realiza.  

Aí a gente tem uma ideia de que... fica mais claro para mim, pelo menos, aí está 
precisando falar e a gente quer te ouvir, se funciona nesse exemplo, para a gente 
poder seguir, porque senão a gente ficar com umas divergências que não existem, 
de fato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bianco também tem um 
complemento de pergunta. 



Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu estou naquela linha que o Brandão 
está sustentando aqui, daquele grupo que entende que isso daí tem natureza 
jurídica de preço. E eu estou com dificuldade de entender qual é a lógica de você 
pegar uma parte do preço da aquisição de investimento e ao invés de ativar junto 
com as demais parcelas, você jogar isso para resultado. Eu queria entender qual 
é a lógica econômica de jogar para resultado uma parte do pagamento do preço 
da aquisição de um ativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fabio. 

Sr. Fabio Pereira Da Silva: Bom. Bom dia, eu sei do apreço pelo tempo aqui no 
IBDT, a gente conversou disso ontem, mas eu não posso deixar de agradecer o 
IBDT na pessoa do Prof. Ricardo pelo convite. Não só pelo convite, mas pela 
generosidade de nos receber e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muita 
profícua. Eu acho que Contabilidade e Direito é um tema que se renova, que 
como a Contabilidade, as normas contábeis, ela, ao contrário do que acontece 
com as normas jurídicas, ela tem uma flexibilidade, todo dia a gente tem a 
possibilidade de uma nova norma contábil. Então, os assuntos são infindáveis. 
Então, eu tenho certeza que essa parceria vai ser muito interessante.  

Eu sempre costumo falar nas aulas quando a gente, principalmente quando as 
aulas são com advogados, eu sou advogado também, mas dou bastante aula de 
Contabilidade para advogado, que a Contabilidade é um modelo, e como um 
modelo, ele tem suas imperfeições, ele tenta retratar a realidade econômica, esse 
é o objetivo da Contabilidade. A Contabilidade, a princípio, não está preocupada 
com os efeitos jurídicos dessa informação, esse retrato da realidade econômica, 
cabe ao Direito fazer a leitura dessas informações e adaptar à sua própria 
realidade, né? A gente... O livro do Heron, inclusive, é bastante pertinente nisso 
que ele diz: “Olha, a Contabilidade está demonstrando a realidade econômica, ou 
se pretendendo a isso, é um modelo que se pretende a isso, com duas 
imperfeições e cabe ao Direito, com seus princípios, com as suas normas, fazer a 
leitura disso e as adaptações”.  

Então, duas observações aqui. Não há nenhum constrangimento de, por ser um 
modelo, pode ter as suas imperfeições. Então, não há nenhum constrangimento 
de, porventura, a Contabilidade estar efetivamente... Não estou dizendo que está, 
mas pode estar equivocada no registro desse earn-out, essa é a primeira coisa. 
Ainda que não esteja, também não há nenhum problema que o Direito leia isso 
de forma diferente, que isso seja preço. Óbvio que a gente pode ser ter algumas 
consequências jurídicas por conta dessa informação contábil que pode dar uma 
interpretação ao jurista de forma equivocada, mas a leitura, tanto do ponto de 
vista de Direito Comercial ou de Direito Tributário pode ser completamente 
diferente da Contabilidade e não há nenhum problema nesse sentido.  

Talvez a 12.973 que não tenha sido totalmente clara do que a gente tem que fazer 
com esse earn-out do ponto de vista tributário. Principalmente porque esse item a 
gente está falando do goodwill, e o goodwill é uma coisa que pouca gente, do 
ponto de vista econômico, a gente consegue entender mesmo na Contabilidade, é 



um item residual. No fundo, no fundo, para teoria contábil, goodwill não deveria 
existir, porque eu deveria alocar toda a expectativa de preço nos meus ativos. É 
que existem certos itens do preço que eu não consigo alocar num ativo específico. 
Então, residualmente eu considero esse goodwill uma expectativa de 
rentabilidade futura, mas idealmente eu deveria conseguir. É que existem certas 
condições, uma sinergia, alguma coisa que eu nunca vou conseguir alocar, eu me 
lembro na privatização do Banespa, que abriram o envelope do Bradesco, eu 
acho que todo mundo se lembra disso, envelope do Bradesco e do Itaú e quando 
abriu o envelope do Santander houve um burburinho, gente chorando, porque 
receberia uma parte do preço. Eu me lembro bem, estava lá começando a minha 
carreira e muita gente falou assim: “Nossa, eles erraram”. Na verdade, hoje a 
gente sabe que eles não erraram. É que naquele momento, para o Santander 
comprar o Bradesco... Banespa, desculpa, existia ali uma sinergia muito grande, 
eles entravam entrando no mercado potencial muito grande que para o Itaú e 
para o Bradesco não fazia sentido. Então, aquele preço se justificava pela 
expectativa de rentabilidade futura para o Santander. Então, goodwill é um item 
extremamente difícil.  

O que a Contabilidade fala da contraprestação contingente? Existem vários tipos 
de contraprestação contingente. Eu posso ter uma contraprestação contingente 
que é emissão de ações, eu posso ter esse caso que o Prof. Zilveti comentou que 
fica atrelado ao vendedor continuar na empresa. E a Contabilidade, por exemplo, 
é interessante, vamos supor que eu e o Gustavo estejamos vendendo a empresa e 
no contrato se estabeleça que o Gustavo vai continuar trabalhando na empresa e 
eu, Fabio, vou sair da empresa. E aí a Contabilidade fala o seguinte: olha, ainda 
que no contrato esteja estabelecido, que tenha uma parcela do earn-out e esse 
ear-nout vai ser 100 para o Gustavo e 50 para o Fabio, a Contabilidade fala o 
seguinte: essa diferença não se justifica. A justificativa dessa diferença é que o 
Gustavo vai continuar trabalhando na empresa e, portanto, isso é remuneração, 
não é uma contraprestação contingente, não é, é remuneração.  

Então, veja, ainda que... a gente pode até discutir se o contrato está 
representando juridicamente, corretamente ou não isso, mas ainda que o 
contrato diga que isso é uma contraprestação contingente, que a gente vai 
receber uma parcela futura, a Contabilidade diz: a parcela superior do Gustavo é 
contraprestação de trabalho, não é relacionado à venda, ele está recebendo mais 
porque ele continuou na empresa e o Fabio, não. Então, veja que a Contabilidade 
faz sua própria leitura da realidade econômica e não da realidade jurídica. Eu 
posso ter uma parcela, por exemplo, que eu vou emitir ações e isso vai ser 
controlado como um instrumento financeiro, controlado no meu PL, outros 
resultados, e a gente tem aqui o caso clássico de que isso é um passivo. Eu devo 
avaliar naquele momento com as informações que eu tenho disponíveis e, por 
exemplo, nesse caso que Prof. Zilveti colocou, se as informações que eu tenho 
disponíveis, eu não tenho nada que me diga que essa pessoa vai sair da empresa 
nesses três anos, eu vou reconhecer aquilo como uma obrigação presente, né? Se 
a informação que eu tenho, do ponto de vista econômico, é que aquela condição 
vai se implementar, eu vou reconhecer o valor total.  



O caso é que às vezes, eu não conheço aquela parcela de 50, como o Gustavo 
colocou, eu reconheço a parcela de 10, porque as informações disponíveis 
naquele momento me dizem que o valor justo dessa contraprestação é de R$ 10 
mil, muito embora o contrato preveja que, por questões futuras, condições 
futuras, que eu não sei se vão se implementar, eu tenho que pagar 50. Então, a 
Contabilidade diz: com base nas informações que você tem nesse momento, você 
mensura durante 12 meses depois que você entrou na empresa, você reavalia 
isso com as informações que você tem, passado 12 meses, você vai avaliar isso a 
valor justo contra resultado. Bom, basicamente é isso.  

E aí, o que acontece? Qual é a grande divergência que a gente tem? Nós, como 
juristas, entendemos que isso é preço, né? Independente se tem condição futura 
ou não, esses 50 é preço, e a Contabilidade diz: olha, o custo é os 10, além da 
participação dos 100 que o Gustavo mencionou, e o restante você vai tratar como 
resultado. Esse item que inclusive, a gente no Basis for Conclusions porque a 
norma foi discutida, quando ela é discutida, sai como na legislação ali uma 
justificativa da lei, só que na Contabilidade, digamos assim, essa justificativa, ela 
é um pouco mais extensa e técnica e consta do Basis for Conclusions no IAASB 
falando o seguinte: olha, exceto por ajustes durante o tempo de mensuração, que 
é esse tempo de 12 meses, qualquer valor posterior subsequente, qualquer 
mudança que eu tenha, qualquer consideração nova, esse valor está relacionado 
a condições posteriores à condição de negócio, à combinação de negócio. Então, 
eles falam o seguinte, eu reconheço que... O Borges do IAASB fala o seguinte: “Eu 
reconheço que essas condições, elas podem estar atreladas a fatos relacionados a 
questões prévias à combinação de negócio, mas existe, por exemplo, eu posso ter 
uma piora da economia, uma melhora da economia, ou seja, questões futuras 
que não estão relacionadas àquele momento da compra que varia o valor justo”. 
Então, o Borges fala o seguinte: “Existem essas duas possibilidades, mas eu não 
tenho como dividir isso”. Então, seria muito custoso, a informação poderia estar 
equivocada se quando eu tivesse a variação de valor justo, eu dividisse isso 
falando a seguinte: olha, essa parte dessa variação de valor justo está 
relacionada a condições pré-existentes no momento da compra. Essa parte está 
relacionada a eventos posteriores e que não estão sob o controle da empresa. 
Então, o Borges fala o seguinte, para bem da informação contábil, como a gente 
não consegue mensurar isso de maneira precisa, a gente vai considerar isso 
variação a valor justo e isso vai afetar o meu resultado e não o custo.  

E por que a Contabilidade faz isso? A Contabilidade não está dizendo que isso é 
ou não preço do ponto de vista jurídico, nada disso. A Contabilidade reconhece 
que qualquer coisa que eu tenha, futura, que tenha uma variação, que tem um 
risco, que pode estar atrelado a um desempenho futuro e não daquele momento, 
quando eu avaliei, isso é resultado. E isso acontece em todo momento da 
Contabilidade. Posso dar outros exemplos mais simples do que isso acontece, eu 
faço a venda de um ativo de estoque, qualquer tipo de mercadoria, por 100, 
posteriormente, aconteceu alguma coisa no futuro que não está atrelado àquele 
preço que muda esse valor, eu não vou receber 100, eu vou receber 50. Sei lá, 
aconteceu algum problema com o meu cliente, isso vai afetar o meu resultado, 



porque isso é medida de desempenho, isso é medida de risco, e para a 
Contabilidade medidas de desempenho e de riscos futuro, eu atrelo diretamente 
no resultado e não do custo.  

E aqui eu vou me permitir, e não levantando o santo nome em vão, mas eu vou 
voltar à questão que o Prof. Schoueri colocou, que eu achei extremamente 
inteligente no sentido... E até lamento que o professor voltou atrás, na verdade, 
mas eu entendi, e me corrija, professor, o professor voltou atrás no ponto de vista 
jurídico. O Prof. Schoueri colocou uma coisa que eu achei muito perspicaz, 
porque é o seguinte, quando você faz a venda, do ponto de vista econômico, essa 
parcela do earn-out que está atrelado a eventos futuros, que eu não sei se vai 
acontecer, é efetivamente, economicamente, eu não estou juridicamente, como se 
tivesse emitido título para o Gustavo e para o Fabio, que saíram da empresa, 
dizendo: olha, esse título vai variar. Eu posso te pagar ou não, vai depender de 
determinadas condições. E como isso é uma medida de desempenho de risco, 
isso vai afetar diretamente o resultado e não o custo. O Prof. Schoueri depois 
falou: “Olha, do ponto de vista jurídico, eu acredito que estava errado, eu 
conversei com civilistas que entendem que isso é preço”. E não se discute, eu não 
estou discutindo isso juridicamente, mas do ponto contábil ele tem razão, é como 
se eu tivesse ali um determinado título que está variando o preço, em tese, eu 
poderia até vender esse direito de earn-out futuro e, de novo, a Contabilidade, 
para todo item que tem um risco, seja ativo ou passivo, que tenha uma medida 
de desempenho, a Contabilidade entende: isso não é custo, isso é resultado. Isso 
acontece, por exemplo, no caso da propriedade para investimento, que eu tenho 
lá um determinado ativo que eu estou alugando, é uma propriedade para 
variação, para especulação, não do ponto de vista pejorativo, e quando aumenta 
o preço, aquilo afeta o meu resultado, que é um evento futuro, está atrelado a 
risco, a desempenho, isso acontece com as provisórias.  

Então, do ponto de vista, para a gente na Contabilidade, isso não é, embora a 
gente reconheça e está na Basis for Conclusions que isso pode ter ali uma 
discussão do ponto de vista de custo da informação contábil é melhor que isso 
estava atrelado diretamente ao preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Depois Victor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu devo dizer que esse tema, cada vez que a 
gente traz, a gente pensa um pouco sobre o assunto, avalia e nunca a gente vai 
esperar ter uma posição final, pelo menos eu não tenho a esperança de ter uma 
posição final tão cedo sobre o tema. A gente vai pensando, avaliando, pouxa, mas 
esse argumento é bom, esse outro é melhor, esse outro é, e você vai caminhando, 
e talvez uma Mesa de Debate possa chegar a algumas conclusões. Não tenho 
nada a reparar do ponto de vista contábil, nem ousaria, do que me foi 
apresentado aqui. Eu estou no mantendo no exemplo que foi citado do earn-out, 
da pessoa que vai ter que trabalhar os três anos, e que foi dito a natureza 
econômica disso seria remuneração pelo trabalho por um fato futuro e não seria 
exatamente a compra e venda. Por favor. 



Sr. Fabio Pereira da Silva: Na verdade, só para ficar claro, de novo, eu e o 
Gustavo estamos saindo da empresa, e o contrato diz que o Fabio vai receber 50 
e o Gustavo 100. E o contrato diz: o Gustavo continua trabalhando na empresa e 
o Fabio não. Cinquenta meu e 50 do Gustavo é o earn-out, a contraprestação 
contingente, a Contabilidade diz: essa diferença de 50 o que justifica? Por que o 
Gustavo está ganhando mais? Aí é remuneração. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do ponto de vista econômico tem razão, daí me 
ocorreu a seguinte hipótese, Fabio, para você pensar... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Schoueri... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só vou terminar. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Posso te interromper? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: O exemplo está errado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu quero manter esse exemplo, eu queria 
manter esse exemplo se puder, depois você muda. Posso manter o exemplo? Só 
para a gente ter um raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nele. Vamos ficar nele. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quis trabalhar com a seguinte hipótese no 
exemplo, o Gustavo, dois dias antes dos três anos, acontece uma fatalidade. 
Desculpa, Gustavo, aconteceu uma fatalidade, e o Gustavo não pôde completar 
aqueles três anos, não sei qual foi, mas houve uma fatalidade, o fato é que ele 
não completou. Do ponto de vista econômico, eu diria que ele fez jus a um ganho 
pelo trabalho e teve uma perda posterior por ter tido essa fatalidade. Então, eu 
teria dois... A Contabilidade registraria dois fenômenos econômicos diversos. Um, 
o trabalho que ele teve que daria direito a uma remuneração, depois o segundo 
fenômeno, uma perda que aconteceu.  

Do ponto de vista jurídico, e aí eu fico pensando quem... os dois moços aqui dão 
aula da Contabilidade Tributária, eles têm que viver nesse meio, porque eles têm 
que olhar também a lei. Eles vão ter que dizer que o Gustavo nunca teve direito, 
não surgiu o direito ao Gustavo do ponto de vista jurídico, porque ele não 
trabalhou os três anos, trabalhou dois anos, 11 meses, 28 dias, mas ele não tem 
direito a nada, juridicamente, ele não tem. Não há como chegar ao juiz e dizer: 
olha, eu quero receber esse ear-nout, porque não se completou a condição. Então, 
nós temos aqui uma divergência clara entre o fenômeno econômico, que daria 
dois fenômenos, e o fenômeno jurídico, ele não tem direito.  

Então, o primeiro ponto é o direito do Gustavo só surge inteiro, na sua inteireza, 
não é em parte, ele só existe numa data, daqui a três anos. Isto me comove. E 
comove o fato de que o legislador fala em... Eu estava pegando aqui, fui pegar o 



art. 20 do 1.598, falei: Deixa eu olhar. Afinal de contas o que me traz de 
dificuldade. Ele fala no art. 20: “O contribuinte que avaliar investimento pelo valor 
do patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar 
o custo de aquisição em”... daí vem [ininteligível] como se faz isso. Eu tenho dois 
elementos aqui a serem trabalhados do ponto de vista jurídico e tributário, 
jurídico e tributário: um, o que é custo de aquisição, e dois o que é por ocasião 
da aquisição. São dois elementos que estão no texto da lei. Custo de aquisição, e 
esse ponto eu mencionei já aqui que eu fui corrigido pelos civilistas, para me 
dizerem que o earn-out é custo de aquisição. Então, isso... ou seja, o fato de que 
existe uma condição, etc., o fato de que pode ser maior ou menor não tira a sua 
natureza jurídica de custo de aquisição. Então, com isso eu ultrapassei, na 
verdade, fui atropelado pelo Direito. Quando eu queria, Fabio, fazer o 
desdobramento, entender que era uma coisa diversa e disse-me o Direito: custo 
de aquisição é isso. Mas daí eu tenho... Espera aí, eu tenho um segundo 
elemento, custo de aquisição por ocasião da aquisição da participação, e veio a 
pergunta. Bom, então, quer dizer, existe um... o legislador deu um momento, por 
ocasião da aquisição. Então, deveria ser o momento 1. Sim, deveria, mas daí eu 
vou precisar do art. 117 do Código Tributário, que fala sobre condições 
suspensivas, condições resolutivas e eu fico me perguntando se esta ocasião da 
aquisição é o momento em que eu assinei o contrato ou é o momento em que se 
implementou a condição, porque eu tenho aqui uma condição... pelo menos 
daquela parte, suspensiva.  

E nesse sentido, eu posso, eu estou trazendo isso para o debate, eu posso 
entender que a ocasião da aquisição, juridicamente, foi deslocada no tempo, foi 
deslocada para o momento em que a condição se implementou, e o art. 117 do 
CNT é muito claro com relação ao fato gerador quando for uma condição jurídica, 
ou é uma condição suspensiva, que só se considera o fato gerador ocorrido 
quando a condição estiver implementada. Então, se eu ler esse dispositivo à luz 
do art. 117 do CTN. Então, eu acredito e trago ao debate, eu acredito que eu 
possa superar a expressão “por ocasião da aquisição” para dizer “por ocasião da 
aquisição definitiva”, “por ocasião da implementação da condição”, o que me 
permitiria voltar a lançar o valor do custo inteiro com o earn-out naquele segundo 
momento.  

Insisto, nós estamos aqui todos trabalhamos com Contabilidade Tributária. 
Então, temos que trabalhar com a parte do Direito. Então, posto que do ponto de 
vista meramente contábil eu esteja extremamente convencido da lógica que nos 
foi apresentada, que aliás é a minha lógica, e da primeira que eu falei aqui era 
essa minha lógica, eu sou obrigado a me dobrar à legalidade, a examinar o que o 
texto legal disse e como que eu adapto a isso, ou seja, me parece que nós temos 
aqui, sim, dois mundos que adotaram soluções diversas. Certamente a solução 
em contábil é a mais correta, é que me faz mais lógica, mas quem sou eu diante 
do legislador? O legislador tomou uma decisão, ele parece ter seguido aqui o 
critério mais privado. Então, por isso que neste momento, e é claro sujeito a 
ouvir argumentos diversos que me levem para o outro lado, e a gente vai... assim 



que a gente pensa, espero que todos. No dia que nós perdermos a humildade de 
mudar de opinião, é melhor não virmos a uma Mesa de Debate.  

Então, nesse sentido, neste momento é assim que eu estou pensando e confesso, 
Fabio, Gustavo, Brandão, confesso que eu fico chateado com esse resultado, 
porque toda vez que eu consigo ver uma lógica contábil e a lógica jurídica no 
mesmo sentido, eu vou com convicção, eu vou com força, cada vez que me parece 
que a aplicação da lei me leva a algo divergente daquilo que seria minha lógica e 
eu tenho, sim, uma lógica contábil, a gente acaba tendo isso, cada vez que 
acontece isso, eu faço um esforço interpretativo para dizer: não, a lei não pode 
dizer isso, eu estou lendo a lei de modo errado. Mas como lhes disse, eu fui 
apanhado quando de repente, cito o nome, Prof. Simão mesmo afirma que isso é 
uma condição suspensiva e incorpora ao preço, falei do earn-out, disseram: mas 
isso é preço, Schoueri. Tamanha a convicção do Prof. Simão eu falei: Então tá 
bom, isto é preço. Então, se isso é preço, eu tenho que voltar... me incomodou, 
me incomodou, assim, economicamente falando, me incomoda, mas eu não 
estou, eu não consegui achar uma saída para conciliar esse texto legal, o art. 117 
do CNT a essa lógica contábil, que eu acompanho vocês totalmente da parte 
lógica, ou seja, estou frustrado com esse resultado, não feliz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos por ordem aqui, todo mundo 
quer falar, todo mundo quer concordar ou discordar. O Fernando está levando a 
mão, coitado, há um tempão. Depois eu levanto a minha, porque eu quero falar 
uma coisa também, antes de retornar a palavra para o Fabio e para o Gustavo. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: O que me levou a ficar ansioso para levantar a 
mão é o seguinte, o exemplo foi mudado, e a mudança do exemplo levou a uma 
conclusão, a uma argumentação diferente, o cuidado de a gente fazer a pergunta 
foi justamente para a gente não sair de uma simplificação que o Ricardo trouxe, 
que depois o Bianco complementou, para a gente ficar num ponto de pergunta 
que a gente pudesse especular justamente essa divergência que o Schoueri 
trouxe para a Mesa.  

Então, veja, o exemplo foi aprimorado no seguinte sentido, você tem um sócio de 
uma empresa que o fato dele ficar sócio, não está trabalhando, cuidado, o 
exemplo não foi para trabalhar, o fato dele continuar sócio por três anos e ele 
completar os três anos, porque aí se mudar o exemplo, aí já muda a resposta. Ele 
completa os três anos. Então, eu sei, de antemão que eu vou pagar 100 e se o 
sócio ficar na sociedade, olhando para o céu ou fazendo festa, mas só o fato dele 
ficar na sociedade, ele, no terceiro ano, eu pago mais 50, é claro que o preço, é 
claro, é claríssimo que eu estou falando em preço e eu estou falando em custo e 
que eu já sei desse custo de antemão. Se o fato de isto levar a uma performance 
da sociedade pela confiança que isso gera no mercado e, claro, faz com que as 
ações dessa empresa se mantenham em alta ou até sejam, de acordo com a 
performance da empresa, da empresa, em três anos, ela cresça, mas eu quando 
comprei a empresa, eu já sabia disso, tanto que eu falei: Olha, é bom que você 
fique na sociedade durante três anos, porque se todas as condições de 



temperatura e pressão se mantiverem, no final de três anos, eu vou ter feito um 
bom negócio e aí eu pago os outros 50.  

Então, ela nunca deixou de ser preço, e o fato de ser... olha, se ele sair antes, se 
ele realmente virar hippie, ou se ele realmente repensar a vida, não quer ficar os 
três anos, eu não pago os 50, porque eu combinei três anos, não é nem três anos 
e um mês e nem dois anos e 11 meses, são três anos. Então, no ponto de vista de 
Direito Privado é um preço e isto é custo no momento que eu adquiro a empresa, 
pelo menos assim tenho entendido, mas se a gente mudar o exemplo, a gente não 
vai sair daqui nunca. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou dar a palavra para o Victor. 
Cadê o microfone? Eu vou pedir, mas o Victor tinha solicitado antes e eu vou 
fazer dois reparos só.  

Sr. Victor Polizelli: Vai aparecer na imagem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Victor Polizelli. 

Sr. Victor Polizelli: Tá. Deixa eu falar rápido porque eu sei que o tempo é curto 
e as perguntas são muitas. Se eu entendi bem, Gustavo e Fabio, a exposição foi 
excelente, é muito legal ter vocês aqui. A contraprestação contingente é despesa 
ou receita, mas, de qualquer modo, para fins fiscais vocês concordam que isso 
entra no custo da participação societária.  

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Não. 

Sr. Victor Polizelli: Não? Tá. Então, já que não é, então ótimo, legal. Então, 
deixa eu falar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só considera custo no primeiro 
momento, né? 

Sr. Victor Polizelli: Não, não. Você vai deixar no LALUR, mas, em última 
análise, digamos, depois da condição ser implementada, ele vai, sim, acrescer ao 
ágio. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Não. Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A despesa. 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: É resultado. 

Sr. Victor Polizelli: Legal. Então, deixa eu falar o que eu queria contribuir e 
também, de certa maneira, colocar minha posição aqui. O art. 196 ali da IN, ele 
não ajuda muito e o art. 197 também, porque ele não está resolvendo essa 
questão do custo, ele não fala se é custo de aquisição nem nada. Ele está 
falando: “Faça do ponto de vista fiscal o que você tem que fazer e 
independentemente do ponto de vista contábil o que está acontecendo”. Eu 
compreendo e queria contribuir com isso também que o CPC nº 15 mande jogar 



para a despesa ou para a receita, porque na cabeça do CPC nº 15 a aquisição do 
controle, ele tem uma data una, ele tem uma data única, né? Por exemplo, 
quando eu adquiro 60%, eu já tenho que contabilizar todos os 100, e os 40% vão 
lá para os passivos minoritários e aquilo lá que tem aquela avaliação dentro 
daqueles três meses é aquilo, é o melhor número possível, não tem uma outra 
avaliação que pudesse ser melhor que aquela, o 50 virou 10, a 10 acabou. Daí 
para frente é como se fosse receita financeira, despesa financeira, avaliação a 
valor presente. Acho que isso está explicado. O CPC nº 15 é outra realidade, o 
CPC nº 15 não fala de equivalência patrimonial, ele fala de demonstrações 
consolidadas, não é o nosso mundo aqui.  

Então, nós estamos pinçando dentro do CPC nº 15 um aspecto que é 
contraprestação contingente e faz bem fazer assim, né? Acho que é talvez a única 
coisa do CPC nº 15 que vale a pena pinçar, porque a maior parte das outras 
coisas estão dispostas na própria legislação tributária, em regra própria sobre 
como que avalia o ágio, como que faz a avaliação do valor justo dos ativos e tudo 
mais, algumas divergências, a gente está autorizado a ignorar o CPC nº 15, mas 
contraprestação contingente não tem em nenhum lugar na legislação tributária, 
vamos ficar com que está lá. Algumas coisas até que a gente comentou aqui, né? 
De ágio intangível, queria contribuir aí com a fala com o Brandão, intangível com 
vida útil indefinida pode ser amortizado contabilmente, sim, diz o CPC PME, que 
vale para as empresas, maior parte das empresas dos nossos clientes, não 
precisam ser... porque o pessoal que atende do CPC nº 15 são as S.A. de capital 
aberto e as de grande parte, todo o resto das 99% das empresas estão no CPC 
PME, no qual amortiza-se ágio, mesmo sem incorporação, e no qual amortiza-se 
intangível com vida útil indefinida. Como que eu faço? Assumo que é dez anos e 
vamos em frente, né?  

Isso já gera alguns aspectos interessantes aqui para a discussão. Eu tenho para 
mim que mesmo sendo despesa ou receita na Contabilidade, para fins fiscais é 
custo de aquisição, fica parecido com que a Lei nº 12.973 falou para a aquisição 
em estágios, não é aquisição em estágios, eu não estou comprando novas ações 
quando eu pago a contraprestação contingente, mas eu acho muito similar. 
Então, eu tenho para mim que uma vez implementada a condição, a 
contraprestação contingente acresce ao valor das ações, assim como acresceria 
se eu tivesse comprando os 40% de uma situação da qual eu comprei só 60% e 
faltava 40%, não tem por que eu dar uma solução distinta para a 
contraprestação contingente e querer tratar ela como receita ou despesa e não 
submetê-la à amortização do ágio, até porque, para fins fiscais, pode ser que eu 
tivesse reduzindo demais o resultado e não estaria introduzindo o aspecto da 
amortização do ágio dentro desse fator.  

Mas, e aqui eu já encerro minha fala, nos exemplos que a gente discutiu até 
agora, não se falou da situação da incorporação, se eu não estou enganado, 
porque eu estou falando que acresce ao ágio e esse ágio, ele vai descer para a 
empresa após uma incorporação e lá vai ser amortizado. O interessante, essa 
questão eu queria colocar, talvez a gente não consiga terminar essa discussão 



aqui hoje, porque ela tem muitos desdobramentos. Há contraprestação 
contingente implementada após a incorporação? Porque muitas vezes três anos, 
mas no primeiro ano já incorpora, ela... é que vocês não concordam que acresce 
ao ágio, né? Então, minha pergunta, ela pressupõe isso. Ela acrescenta ao ágio, 
mas eu quero formular essa pergunta de uma maneira, eu quero compartilhar 
com vocês uma inquietação que eu tenho.  

Vou reformular de uma outra maneira. Quando acontece a incorporação reversa, 
a contraprestação contingente, o passivo desce ou sobe? E eu vou explicar. É 
muito normal você dizer: a empresa controladora vai ser incorporada pela 
controlada e todos os seus ativos e passivos serão sucedidos a uma sucessão 
universal e tudo mais, de modo que aquele passivo da contraprestação 
contingente deve descer também, né? Isso é um raciocínio favorável a descer. O 
raciocínio favorável a subir é assim, tem um ativo que não desce, que são as 
ações, as ações detidas na empresa controlada Itaú vão subir e se você tem um 
ativo, digamos, um carro financiado, o ativo sobe, o passivo sobe. Então, se as 
ações não descem e as ações vão para os acionistas da empresa incorporada, o 
passivo deveria ir também. Isso acontece na prática empresarial, o minoritário 
fica muito desgostoso de perceber depois de uma incorporação como essa que 
agora a empresa, que era dele até uma semana atrás, o dinheiro para pagar a 
contraprestação contingente vai vir da própria operação do negócio, por quê? Por 
causa da incorporação, a contraprestação contingente desceu. 

Então, nós não estamos falando até agora de incorporação aqui, eu acho 
relevante, especialmente porque eu entendo que a contraprestação contingente 
acresce ao custo em qualquer momento que ela acontecer, mas esse aspecto eu 
queria... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Rodrigo está querendo 
apresentar mais uma questão, depois nós vamos ter que dar uma paradinha, 
senão o tempo se esgota e eles precisam responder e eu também tenho minhas 
duas aqui. Vou fazer duas perguntas... bom, depois eu falo. 

Sr. Rodrigo Maito: Bom dia. Rapidamente, só queria fazer uma consideração 
aqui que talvez seja na linha do que o Bianco colocou, entender a lógica da 
Contabilidade ao atribuir a natureza de despesa a essa contraprestação 
contingente. Eu também continuo tendo dificuldade de entender essa lógica, 
porque essa contraprestação contingente, ela pode decorrer ou ela pode estar 
lastreada em inúmeras possibilidades, que é o que o próprio Zilveti falou, a gente 
não sai daqui hoje, se a gente for imaginar todas elas. Mas a perdurar a essa 
lógica, o próprio percentual, o próprio valor de goodwill já contabilizado no D0, 
ele também poderia ser lançado como despesa. Então, nessa perspectiva, aqui a 
gente tem talvez um planejamento tributário. Então, eu jogo uma condição lá 
para frente e o goodwill todo é amortizado como despesa ou lançado como 
despesa de uma vez só e acabou a discussão que temos aí no CARF hoje com 
incorporações, para fins de aproveitamento do ágio.  



Então, me parece, assim, como talvez uma provocação, que essa lógica contábil, 
ela, como o Fabio bem colocou, ela não está isenta de eventuais erros e aqui 
ousando, talvez realmente isso pudesse ser revisto porque, sob perspectiva 
econômica também, esse valor que está sendo pago, ainda que no momento é 
uma questão temporal, ele está atrelado ao ativo que eu estou comprando, é uma 
empresa, é o valor da empresa que vai se performar lá na frente. Então, nessa 
perspectiva, me parece que, e concordando com a ideia de que isso é preço, eu 
coloco aí para debate essas ideias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Muito obrigado, eu queria 
acrescentar minhas considerações/perguntas. E depois vocês ficam com a 
palavra, senão vocês não vão responder nunca, né? São duas questões que eu 
queria apresentar, um pouquinho amarrado com o exemplo, né? A permanência 
do vendedor na empresa. Então são duas possibilidades, permanecer 
trabalhando, permanecer pura e simplesmente como sócio ou simplesmente não 
concorrer, tá certo? Qual é a contraprestação... vou usar uma expressão, qual é a 
contraprestação? Qual é a causa dessa segunda parcela? É curioso, ela tem uma 
causa que é a venda, está certo? Por isso que a contraprestação é preço. E sob o 
ponto da pessoa física, já que foi mencionado que é remuneração, a causa aí não 
seria bem o fato de que foi vendido, seria prestação de trabalho, né? Só que o 
trabalho tem que ser remunerado, né? O trabalho é remunerado e esta é a 
contraprestação do trabalho, não que ele vá receber pela venda, vocês estão...?  

Segunda questão é a seguinte, nós estamos todos aqui partindo do pressuposto 
que essas condições são suspensivas, se a Contabilidade contabiliza desde 
pronto algo que ainda cuja condição não se implementou e depois se ela se 
implementar ela estorna, reverte, essa condição deixou de ser suspensiva e 
passou a ser resolutiva. Então, veja que nós estamos realmente perante uma 
situação de absoluta incompatibilidade entre o Direito e a Contabilidade. Eu 
queria só... estou fazendo essas considerações sob a forma de pergunta, se vocês 
concordam ou não.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum? Pois não, estão com a palavra, 
por favor. 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Só algumas considerações, eu já passo a 
palavra para o Fabio, eu acho que esse antagonismo que é a Contabilidade acha 
que a contraprestação contingente é despesa e não faz parte do preço, e o Direito 
acha que é preço, ele não existe, os dois acham que é preço e para os dois é 
custo. Nunca se disse na regra contábil, em nenhum lugar, que contraprestação 
contingente não é custo. Ela tanto é custo que você vai avaliá-la a valor justo no 
momento da compra e ela vai virar custo. O que não é custo são variações 
posteriores, porque isso não faz parte do meu preço do negócio, o preço do 
negócio é verificado quando? No momento do negócio, e aí você avalia isso a valor 
justo no seu melhor método possível. O preço, você está desembolsando 100 em 
grana, tudo bem, essa é fácil. Agora você está desembolsando 0 ou 50, conforme 



expectativa de lucro da empresa nos próximos três anos, quanto vale isso? Não é 
quanto vale isso no ano 3, é quanto vale isso agora que eu estou fazendo negócio, 
porque agora que eu estou pagando o preço. Quando eu fechei o contrato e eu 
topei aquela remuneração variável condicionada, esse é o momento do 
pagamento do preço. Esse é o momento que eu estou tendo meu custo. Então, 
isso vai para custo, variações posteriores disso não são custo, são resultado, 
porque justamente aquele meu compromisso variou, tudo bem. Quando eu 
adquiri, aquilo valia X, agora, se depois no momento, aquilo que vale X mais 3, 
porque as condições se implementaram ou não, tudo bem, esses mais 3 é 
despesa minha, mas não vai ser meu custo, porque meu custo é o preço avaliado 
a valor justo no momento da compra, é esse o ponto.  

Então, o antagonismo, na verdade, ele não... a Contabilidade não diz que isto não 
é preço, é simplesmente uma diferença de como eu estou avaliando. É a mesma 
ideia do stock options, né? Quanto que é o custo, a despesa que a empresa vai ter 
para remunerar o empregado com stock options, é a avaliação da opção no 
momento em que eu dei, que eu dei o grant: “Ah, mas depois vai estar em the 
money, vale mais”. Isso é irrelevante, porque no momento em que eu topei fazer 
aquele negócio, quanto isso vale a valor justo. Então, é preço e é custo, é só uma 
diferença de como que eu estou avaliando esse negócio. Então, eu acho que esse 
é o primeiro ponto.  

E, Victor, me desculpa, nesse ponto vou divergir de você, eu acho que nesse 
aspecto a lei tributária, ela falou: “Siga a lei comercial”. Ela fala: o teu registro de 
custo vai ser segundo a lei comercial, o artigo que o Prof. Schoueri leu, art. 20 
fala, no momento, por ocasião da aquisição da participação, é o valor que você 
pagou. Então, se não tem nenhuma diferença, se a lei tributária não fala: olha, 
você tem que fazer algo diferente do que você está fazendo na lei comercial, você 
tem que seguir aquilo. E o teu custo vai ser, naquele meu exemplo, 110. 

Eu também discordo do Prof. Schoueri que essa condição suspensiva me permite 
dizer que, na verdade, eu tenho um segundo momento de aquisição da 
participação. Se eu tivesse uma aquisição de participação condicionada, sim. Eu 
não adquiri a participação societária até o implemento da condição, ou seja, se 
eu não paguei earn-out volta ao status anterior e eu não sou dono da empresa, 
mas aqui, aí óbvio a gente tem que olhar cláusula a cláusula. Agora, se a minha 
cláusula é eu sou o dono da empresa, eu paguei... eu sou o dono e eu tenho uma 
obrigação contingente de pagar 0 ou 50 depois, mas se for 0, eu continuo sendo o 
dono. A aquisição da participação não está condicionada, e para o art. 20, o que 
importa é o momento da aquisição da participação. O implemento de uma 
condição de pagamento de sobrepreço depois não afeta o momento da aquisição 
da participação. Então, o negócio da aquisição não é condicionado. Você tem um 
preço variável condicionado. Então, eu não acho que isso compõe custo, essa 
diferença.  

E só para terminar, a gente tem que tomar cuidado, o meu exemplo de earn-out 
não era de trabalho. Então, meu exemplo de earn-out era variável exclusivamente 



em resultado, e eu fiz isso de propósito, não foi por acaso, porque se a gente 
envolve trabalho, a gente tem que ver se realmente é uma contraprestação 
contingente isso aí. Por exemplo, uma remuneração de non-compete, como o Prof. 
Ricardo estava dizendo, para mim a causa é outra, acho que nem... aí não é 
preço, na minha visão. Aí tudo bem, ela existe por causa do negócio, mas se eu 
estou remunerando o non-compete, ele competir, eu paro de remunerar? Bom, aí 
é outro tipo de remuneração. E aí, na minha visão, não seria nem preço, nem 
custo. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fabio Pereira da Silva: Ok, só pontuar algumas questões que eu acho que é 
importante. A primeira questão do Victor que citou o CPC PME. Victor, o CPC 
PME, ele traz diversas situações diferentes do que aquilo que você faz nos demais 
CPCs. Eu entendo que 99% das nossas empresas seja isso, mas o que o CPC está 
fazendo é considerar que existe um custo para produzir a informação contábil, 
né? E que a gente sempre tem que considerar esse custo, e, talvez para uma 
pequena e média empresa, esse custo seja tão alto que eu preciso simplificar. 
Isso acontece também no Direito Tributário. Então, eu não gostaria que a gente 
cotejasse o CPC PME com o CPC nº 15 para falar assim: olha, a Contabilidade é 
inconsistente. Não, não. Eu nem disse que você disse isso, mas é só esse 
cuidado. Não há uma inconsistência, há, na verdade, a Contabilidade 
reconhecendo que existe um custo para produzir a informação contábil, e a gente 
precisa adaptar isso à realidade de pequenas empresas. Esse é o primeiro ponto 
que eu gostaria de dizer.  

Eu gostaria também de... é Rodrigo, né? O Rodrigo, ele colocou a questão do 
planejamento tributário, eu tenho evitado, desde que eu vi o Bruno trazer essa 
questão, falar sobre isso, mas, de fato, Rodrigo, você percebeu muito bem isso. 
Eu posso, lógico, eu não vou entrar aqui em discussões de fundamento 
econômico, disso, mas imagine a seguinte situação absurda, só para efeito 
didático, eu e você, a gente está comprando uma empresa e a gente estabelece 
que uma boa parte do preço vai ser paga, é uma contraprestação contingente, se 
a empresa tiver faturamento de um real no próximo ano. 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Mas aí tudo vai ser custo, esse é que o ponto, se 
há uma condição que a implementação é certa, esse planejamento não vai 
funcionar. 

Sr. Fabio Pereira Da Silva: Exato. 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Porque se os 50 estão condicionados a algo que 
eu tenho certeza que vai... primeiro que não é uma condição, porque a lei civil 
exige que tenha certeza de uma condição, mas ainda que seja, mas é que nem o 
stock option a 1 centavo, gente, aí é óbvio que ele vai estar em the money, aí é 
óbvio que eu vou trazer o 50 como custo, isso vai ser ativo. 

Sr. Fabio Pereira da Silva: Isso. E é esse ponto que eu queria falar que a 
contraprestação contingente, como ocorreu, o Gustavo falou, é preço e é custo, só 



que a Contabilidade está avaliando pelas informações que eu tenho naquele 
momento. Eu vou dar um exemplo, de novo, eu e o Gustavo, a gente comprou e 
eu vou entrar no exemplo do Zilveti que fala o seguinte: olha, o Gustavo tem que 
ficar três anos, não é dois e onze meses, nem três anos e um dia. E a 
Contabilidade vai reconhecer um risco aí, não uma tragédia, Prof. Schoueri, mas 
como eu disse, o Gustavo vira hippie, ele desiste do Direito Tributário e vai para a 
praia vender coco, sorvete, sei lá.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Fabio Pereira da Silva: Agora, é preço, né? Esses 50 é preço, digamos que o 
Prof. Zilveti tenha a oportunidade de comprar essa opção e considerando que o 
preço é 50, que é quanto que o Gustavo vai receber, 50 depois de três anos, eu 
tenho certeza absoluta, racional e economicamente, como o Prof. Zilveti é, ele não 
vai querer pagar 50, que é preço, segundo a gente está concluindo, ele não vai 
querer pagar 50, por quê? Porque existe um elemento de risco. Então, a 
Contabilidade está reconhecendo esse risco, está dizendo o seguinte, nesse 
momento, nesse momento, se eu tenho certeza que o Gustavo vai ficar três anos, 
não vai acontecer nada com ele, eu vou reconhecer os 50, se eu não tenho 
certeza, o meu custo, o meu preço avaliado ao valor de hoje é X, é 50 menos uma 
a variação de risco, que é o que o Zilveti faria para comprar essa opção. O Zilveti 
falaria o seguinte: eu não vou pagar 50. Eu sei que eu... eu estou considerando 
que 50 é preço, a gente está chegando à conclusão que é preço aqui, mas eu não 
vou pagar 50 porque existe um elemento de risco e é isso o que a Contabilidade 
está considerando, esses elementos de risco, de desempenho que são 
implementados futuramente, eu estou considerando no momento presente, no 
momento da aquisição, e também discordando dessa questão do Schoueri, no 
momento da aquisição, e não no momento da implementação do pagamento. 
Então, a Contabilidade está seguindo essa lógica econômica, ainda que a gente 
diga “isso é preço”, para a Contabilidade, esse preço tem um risco, talvez eu não 
tenha que pagar, eu não tenha que receber e, portanto, eu avalio aquilo a um 
valor diferente. E qualquer variação, para mim, é resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. O Schoueri foi citado, ele quer... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero dizer uma coisa, o argumento do 
Gustavo é muito bom. Como eu disse, a gente tem que ficar pensando o tempo 
todo. Eu estou neste momento com uma dificuldade de como trabalhar a questão 
por ocasião da aquisição. Eu reconheço... Mesa de Debate é isso, eu estou com 
dificuldade com isso, não significa ainda nem que ganhou nem perdeu, mas 
significa que eu tenho uma dificuldade. Porque todo mundo fica pedindo 
desculpa e discordando do Prof. Schoueri, também estou discordando do Prof. 
Schoueri, estou com dúvida. Assim fica mais fácil. Estou na dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só lembrar que mesmo os 
valores, o negócio pode não estar... Schoueri, presta atenção aqui. O negócio 
pode não estar sujeito à condição, certo? Mas, o valor pode estar sujeito à 
condição, certo? E na legislação, agora está falando em legislação, bem amplo, 



tributária, um valor não definitivamente determinado, ele não tem efeito 
tributário, nós temos inúmeros pareceres normativos, temos trabalhos de 
doutrina, de forma que esse detalhe de que o negócio não está subordinado à 
condição, mas parte do preço, sim, não afeta o que nós estamos tratando aqui. O 
Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: De fato, o Schoueri estava indo superbem, né? Eu 
me sinto assim, a gente corria muito juntos, né? Hoje a gente não corre tão 
juntos. Quando a gente estava correndo, um estava cansado e falava assim: te 
encontro no portão dez. Aí dava aquela frustação, você fala: agora eu vou correr o 
resto sozinho. Então, é mais ou menos assim que eu me sinto hoje. Você... o 
assunto do preço, como o Fabio disse, eu tenho conhecimento disto, não é non-
compete, não tem nada a ver com non-compete. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser, né? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não, nesse exemplo que eu disse, o fato do 
Gustavo ficar os três anos, a ideia que eu pensei dar o exemplo foi o seguinte, ele 
ficando os três anos, a empresa, mesmo que ele ficasse em casa, pescando, se ele 
fosse vender coco da praia, a empresa vale melhor, vale os 150, porque eu tenho 
já sabido, eu falo assim: Se você ficar três anos, eu vou consolidar uma imagem 
da empresa, a empresa vai aproveitar um momento econômico, tudo isso eu já 
sei de antemão, por isso que eu precifico. E eu, contador, eu tenho condições de 
estabelecer esta valoração a 150, se o Gustavo ficar na sociedade. Aí você vai 
falar: bom, mas você não tem 100%. Bom, eu tenho aquilo que eu tenho hoje, se 
eu tenho... eu tenho as melhores condições, que pelo menos a ideia da 
Contabilidade, as melhores condições de precificar isso.  

Então, ele é preço 100% do começo ao fim e é custo do começo ao fim, porque ele 
vai ser, assim... ah, mas a empresa tem uma melhor performance. Eu imaginei 
isso antes. Se ela teve, eu pus isso no meu preço, eu, vendedor, pus isso no meu 
preço e eu, comprador, também pus isso no meu preço e aceitei essas condições, 
ou seja, o Direito Privado é preço, não tem condição suspensiva nenhuma, tenho 
dúvidas até do ponto de vista se isso seria uma condição resolutiva, para mim 
continua sendo preço, é um preço que eu falo assim: eu vou pagar tanto se você 
ficar, se não ficar, eu tiro 50 milhões.  

Se eu ficar, ele é custo, de fato, eu já fiz esse custo antes, eu só estou 
reconhecendo naquele momento que... no dia combinado, o Gustavo está lá, no 
dia seguinte, ele vai para a praia. Estava no combinado, no dia seguinte ele 
montou a barraquinha de coco dele lá em Ilhabela. Beleza, tomar um coco gelado 
lá. Não é mais, não é mais custo, justamente porque o Direito Privado tem essas 
coisas que a gente fica chateado, mas elas são categóricas, elas são assim: olha, 
eu combinei, o combinado não é caro. Ele é um preço, eu estabeleci no contrato e 
ele é custo até tal data. Passou daquela data, ele pode ser qualquer outra coisa, 
mas ele já não está no combinado, ou seja, ele cumpriu o combinado, ele ficou 
preço [ininteligível]. 



Sr. Fabio Pereira da Silva: Mas aí a gente reconhece que existe o risco, né? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Sempre existiu. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso só fazer uma pergunta só para a gente refletir 
e mostrar como essas perguntas... O Pedro me provocou aqui, mas deixa eu 
soltar essa pergunta. Estou brigando muito sobre o momento da aquisição, que 
eu estou com dificuldade, acabei de ter uma segunda provocação. Quem foi que 
disse que a expressão “custo de aquisição” é idêntica a preço, no sentido de 
Direito Privado? Quem foi que disse que é o legislador a utilizar a expressão 
“custo de aquisição” não pode ter feito uma remissão ao conceito de custo 
contábil e não ao preço? Quem foi que disse...  

[falas sobrepostas] 

Sr. Gustavo Gonçalves Vettori: Não só pode como fez. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quem foi que... ou seja, onde está? Dito na Bíblia 
não está, que custo e preço são sinônimos e que se o legislador usou a expressão 
“custo de aquisição por ocasião da aquisição”, será que o legislador não teria, 
naquele momento, ele, que é legislador, não teria ido beber do Direito, da 
Contabilidade dizendo: olha, eu quero dar esse tratamento? Eu preciso vincular? 
Ou seja, admitindo que preço é preço, o custo e preço são sinônimos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São, no Direito Tributário. Eu queria 
dizer que mais uma questão me surgiu na cabeça. Nossos debates, como já foi 
mencionado aqui, são sempre bons, porque a gente entra com uma convicção e 
sai com muitas dúvidas, né? Você sabe que determinadas condições das que 
foram faladas aqui não são nem condições suspensivas, nem resolutivas. Por 
exemplo, a permanência pura e simples da pessoa na empresa. Isso não é 
condição, porque depende da vontade da parte, isso é chamada cláusula leonina, 
no sentido exato da expressão, né? Que é vedada pelo código, isso não tem 
natureza de condição, logo tem natureza o quê? De preço. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Direito Privado trata como condição, ainda que eu 
tenha um esforço pessoal, continua sendo condição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, foi isso o que eu falei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mais alguma consideração 
sobre esse tema? Profa. Fabíola, não dá mais tempo, né? Dez minutos. Dá? 
Então, nós vamos abrir um espacinho aqui, por favor, na Mesa para a Profa. 
Fabíola. Nós temos que ser pontualíssimos aqui com o tempo, e eu queria nesse 
meio-tempo fazer uma comunicação muito alvissareira, o Prof. Fernando Facury 
Skaff foi confirmado como professor titular da Faculdade de Direito da USP na 
cadeira de Direito Financeiro. Acabou de chegar aqui a comunicação. O 



Fernando é amigo de todos nós, é associado do IBDT, está sempre presente aqui, 
de modo que é um momento também especial para nós.  

A Profa. Fabíola é referência em IVA, né? Ela é trabalha com Fisco da Argentina, 
se eu não me engano. Pode falar. 

Sra. Fabiola Annacondia: I speak English, Spanish. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sra. Fabiola Annacondia: Espanhol? Ok. Trabalhei no Fisco argentino por 11 
anos, mas nos últimos 18 anos trabalho em IBFD, International Bureau of Fiscal 
Documentation em Amsterdã. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, com a palavra. 

Sra. Fabiola Annacondia: Ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Umas breves considerações, 
infelizmente, o tempo é curto, sobre... 

Sra. Fabiola Annacondia: O que posso compartilhar com vocês é o que estou 
falando nos últimos três dias com os estudantes de IBDT. Estive trabalhando 
sobre o tema que está acontecendo na Europa com os serviços digitais e como os 
estão tributando e, ao mesmo tempo, no último dia, nós focamos no projeto 
BEPS, no que está trabalhando a OCDE no tema de impostos indiretos. E nesse 
tema falamos sobre action 1, ação 1, que é a única de toda as ações do projeto 
BEPS que trabalha sobre o tema de impostos indiretos. E nessa ação a diferentes 
recomendações aos países de como tratar os serviços digitais em imposto 
indireto, especialmente no IVA, que neste momento mais de 160 países, a nível 
mundial, têm um sistema de IVA. E no que o relatório final da ação 1 menciona 
impostos indiretos é referência às VAT/GST intenacional Guidelines, que são 
recomendações da OCDE tendo em vista o valor, digamos, se não são lei, são soft 
law, mas têm o mesmo valor, por exemplo, das Transfer Pricing Guidelines ou de 
modelo de OCDE.  

E neste passo, destas Guidelines sobre serviços no geral nos dizem que devemos 
sempre focarmos nos princípios de neutralidade. O imposto a nível de IVA de ser 
neutro, não deve afetar o comércio internacional e em princípio de destino. Eu sei 
que vocês têm o ISS que aqui no Brasil e se focaliza que sempre no país, no lugar 
onde os bens são consumidos deve ser o lugar onde se deve tributar o imposto 
com o valor agregado a esses ou o imposto que não tenha o consumo. Essa é a 
base de tudo e explica de que forma devem tributar quando as empresas onde 
não residentes, quando uma empresa não residente, por exemplo, uma empresa 
europeia presta serviços digitais a um consumidor final brasileiro, por exemplo, 
faz um download de um app e paga por isso, como deve ser para que... como 
deve ser tributado no país para que não exista a possibilidade dupla tributação 
por diferenças de sistemas com países de origem e um país de destino, onde se 
pode criar a ou a dupla tributação ou a dupla não tributação.  



No geral, por isso eu digo para ser breve, a ideia é que deveria seguir-se sempre o 
princípio do destino e então seguindo todos países o mesmo princípio, não 
haveria este problema de dupla ou não tributação. Por um lado, por isso digo, o 
relatório final do BEPS no tema do serviço essa é a recomendação. E aí outro 
tema de bens, aí muitos países que têm o que seria um mínimo não tributável à 
importação de bens a consumidores finais. Escutei que vocês aqui no Brasil 
também não o têm, se um compra um bem de um valor muito pequeno, digamos, 
R$ 50, não se pagaria o imposto, por aqui vocês têm o ICMS, em outros países o 
IVA, porque seria muito... a relação custo-benefício não seria justa pelo o que 
aconteceu com muitos provedores não residentes, vindo da maioria da Ásia, que 
hoje em dia uma pessoa compra pela internet e que vem mercadorias e fazem 
muito distorção no mercado nacional.  

Então, a recomendação é de que esses mínimos sejam quitados e se que crie um 
sistema a nível nacional, onde se pague por estas mercadorias por todo o IVA 
para estar em igualdade de condições com os provedores nacionais. E, bom, há 
diferentes recomendações e aqui termino, assim posso receber algumas 
perguntas nos últimos três minutos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou fazer uma pergunta de meio minuto. Nós temos 
hoje vivendo um problema no Brasil, por uma lei complementar, que tratando de 
máquinas de cartão de crédito decidiu que o recolhimento se faz no local na 
operação. Então, portanto, se eu viajar de São Paulo com destino a Curitiba e no 
meio do caminho eu passo num Município que eu não conheço, nem a senhora, e 
uso o cartão por um minuto ali, para tomar uma Coca-Cola, a empresa de cartão 
de crédito seria obrigada a recolher o imposto lá. Como se lida com o fato de 
haver tantas jurisdições para o contribuinte conseguir atender a tantas 
legislações? Como se recomenda esse tratamento na prática para o recolhimento 
no local do destino dada a polarização, a multiplicação de fatos que ocorrem? 

Sra. Fabíola Annacondia: Exatamente esse ponto, nós estamos referindo, 
porque as diretrizes, as Guidelines da OCDE falam de diferentes tipos de 
serviços, não se pode... Um serviço que são on the spot, os serviços que se 
realizam quando o cliente e o provedor se encontram no mesmo lugar e ao 
mesmo momento. O exemplo que você colocou é quando uma pessoa toma num 
restaurante, num bar uma Coca-Cola e nesse momento você precisa estar nesse 
lugar e o provedor estar localizado aí. E esses tipos de serviço onde se necessita o 
provedor e o cliente no mesmo lugar seriam tributados no lugar onde se efetua. 
Isso é o que disse? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para deixar bem claro o caso. 

Sra. Fabíola Annacondia: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O provedor, quem fornece, eu estou falando da 
máquina de cartão. 

Sra. Fabíola Annacondia: Ah, a máquina de... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, existe uma empresa que tem o meu cartão, 
o meu banco tem o meu cartão e existem máquinas em todo o país onde eu uso o 
cartão. 

Sra. Fabíola Annacondia: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, é o serviço do cartão de crédito. 

Sra. Fabíola Annacondia: O serviço do... Ou seja, os que estão tributando é o 
que paga por... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o que o estabelecimento comercial, o bar paga à 
empresa de cartão de crédito... 

Sra. Fabíola Annacondia: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque eu consegui usar este meio de pagamento. 

Sra. Fabíola Annacondia: Ok. Agora sim, compreendo, você quer saber do 
tratamento da bebida que é tomada ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Não. 

Sra. Fabíola Annacondia: Ah, ok, do serviço financeiro. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é do serviço financeiro, é da operação do cartão 
de crédito. 

Sra. Fabíola Annacondia: Da operação do cartão do crédito. Na verdade, na 
maioria dos serviços financeiros no IVA não estão... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é o serviço financeiro, é o serviço de cartão, não 
a parte financeira. A empresa de cartão, ela não é financeira, ela apenas faz os 
meios de pagamento. 

Sra. Fabíola Annacondia: Ok, um serviço de cartão. Uma comissão por utilizar o 
cartão. E você utiliza nesse lugar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sra. Fabíola Annacondia: Na verdade, isso é complicado porque, na verdade... 
Sim, estou pensando, porque você vai utilizando o cartão em todos os lugares e, 
na realidade, isso iria... Na verdade, seria o princípio de onde você reside, não de 
onde é utilizado, por que... Ou seja, tem que voltar à base principal de onde é o 
consumidor final tem a residência, de onde vive é onde se deve tributar. Quando 
se trata, isso seria uma transação de uma empresa a um consumidor final. Você 
utiliza como consumidor final, então, deveria ser no estado de São Paulo, porque 
você está no estado de São Paulo, onde reside. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria agradecer à Profa. Fabíola 
Annacondia. Lamento o tempo ter sido muito curto. Queria agradecer também, 



não vou chamar de convidados, nem de visitantes, os nossos amigos e associados 
pela presença e que enriqueceram muito o debate a respeito do tema que nós 
tratamos e nos faz pensar mais ainda. Muito obrigado pela presença. Agradeço a 
presença de todos também. Até a próxima semana. 
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FIM 

Eu, Gerson Batista, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores habilidades, é 

fiel ao áudio fornecido 

 


