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Resumo
Nos termos do pronunciamento técnico CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios, aprovado pelo
CFC  pela  NBC  TG  15  (R3),  o  conceito  de  contraprestações  contingentes,  nos  cenários  de
combinações de negócios, é carregado com incertezas, fruto de condições que podem ou não ser
atingidas após a conclusão da operação. Para fins de valuation, portanto, há potenciais reflexos que
podem representar o aumento ou diminuição de ativos e passivos, mais-valia e menos-valia ao se
mensurar o valor justo dos elementos patrimoniais das participações societárias adquiridas, sem
contar os potenciais reflexos na determinação do valor a ser registrado como goodwill. Todas estas
condições  devem  ser  analisadas  diante  das  alterações  implementadas  na  legislação  societária
brasileira  com  o  advento  da  Lei  nº  12.973/2014.  Neste  contexto,  que  conjuga  complexidades
societárias,  ainda  devem  ser  analisados  os  potenciais  reflexos  fiscais,  especialmente  os
posicionamentos  mais  recentes  da  Receita  Federal  do  Brasil,  como  o  exarado  pela  Instrução
Normativa nº 1.700/2017, combinado com as decisões administrativas mais recentes. Tal cenário
favorece o sentimento de insegurança jurídica tanto para o Fisco quanto para o contribuinte, que
podem passar por cenários não previstos ou não regulamentados pela legislação federal – sobretudo
no  que  diz  respeito  à  tributação  sobre  a  renda  e  o  potencial  diferimento/antecipação  dos
recolhimentos de passivos fiscais. Neste caso, as ponderações tributárias não devem ser restritas ao
disposto nos normativos legais e infralegais, mas passam por indicar potencias brechas que pode
decorrer em um conjunto de exceções.
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RESUMO 
 
Nos termos do pronunciamento técnico CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios, aprovado 
pelo CFC pela NBC TG 15 (R3), o conceito de contraprestações contingentes, nos cenários de 
combinações de negócios, é carregado com incertezas, fruto de condições que podem ou não 
ser atingidas após a conclusão da operação. Para fins de valuation, portanto, há potenciais 
reflexos que podem representar o aumento ou diminuição de ativos e passivos, mais-valia e 
menos-valia ao se mensurar o valor justo dos elementos patrimoniais das participações 
societárias adquiridas, sem contar os potenciais reflexos na determinação do valor a ser 
registrado como goodwill. Todas estas condições devem ser analisadas diante das alterações 
implementadas na legislação societária brasileira com o advento da Lei nº 12.973/2014. Neste 
contexto, que conjuga complexidades societárias, ainda devem ser analisados os potenciais 
reflexos fiscais, especialmente os posicionamentos mais recentes da Receita Federal do Brasil, 
como o exarado pela Instrução Normativa nº 1.700/2017, combinado com as decisões 
administrativas mais recentes. Tal cenário favorece o sentimento de insegurança jurídica tanto 
para o Fisco quanto para o contribuinte, que podem passar por cenários não previstos ou não 
regulamentados pela legislação federal – sobretudo no que diz respeito à tributação sobre a 
renda e o potencial diferimento/antecipação dos recolhimentos de passivos fiscais. Neste caso, 
as ponderações tributárias não devem ser restritas ao disposto nos normativos legais e 
infralegais, mas passam por indicar potencias brechas que pode decorrer em um conjunto de 
exceções. 
 
Palavras-chave: Contraprestação Contingente; Combinação de Negócios; Impactos 
Societários; Reflexos Tributários; Tributação Sobre a Renda.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento das Companhias, além de outros fatores, segundo Toigo, Chiarello e 
Klann (2014, p. 70) pode ser resultado do processo de reestruturação ou combinação de 
negócios. Combinações de negócios, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pelo CFC pela NBC TG 15 (R3) 
(“CPC 15”), é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle 
de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. 

Dentre as formas jurídicas previstas neste tipo de operação, estão a fusão, a cisão e a 
incorporação. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (ANBIMA, 2018) as operações de fusões e aquisições totalizaram R$ 84,0 bilhões 
somente no primeiro semestre de 2018. 

Segundo o pronunciamento técnico CPC 15, uma transação possui uma contraprestação 
contingente se o montante relacionado à operação possui incertezas decorrentes das condições 
de negociação, situações e circunstâncias em que há a combinação de negócios, as quais 
somente podem ser tidas como certas após a ocorrência de eventos futuros. Ainda de acordo 
com as normas aplicáveis no âmbito nacional, o valor justo das contraprestações contingentes 
é determinante para fins de quantificação dos ajustes de mais-valia e menos-valia (valor justo), 
bem como para fins de determinação do valor do goodwill, em cenários que envolvem 
combinações de negócios. 
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O que se pretende explorar neste artigo técnico são os aspectos não claros da norma para 
fins contábeis ou que, eventualmente, possam ser objetos de descasamento quando da análise 
da legislação tributária federal ao se tratar da produção de efeitos societários e fiscais das 
contraprestações contingentes. 

Sob o ponto de vista contábil societário, o grande desafio é buscar a interpretação 
adequada das informações disponibilizadas nas demonstrações contábeis publicadas, 
expurgando eventuais descasamentos entre as informações divulgadas via notas explicativas e 
as reais condições que geraram potenciais contraprestações contingentes. Ou seja, analisar quais 
são os possíveis cenários e consequências contábeis que tais contraprestações podem 
representar na análise das informações divulgadas ao mercado. De acordo com Nakayama e 
Salotti (2014, p. 268), por serem operações que afetam diretamente os stakeholders o disclosure 
de informações relacionados a essas transações exerce um importante papel na diminuição da 
assimetria informacional entre a administração da empresa e seus acionistas. 

Por outro lado, para fins tributários, as incertezas podem representar consequências 
fiscais distintas, gerando postergação ou antecipação de fatos geradores tributários. Tais 
circunstâncias podem gerar insegurança jurídica tanto para o Fisco quanto para o contribuinte, 
sem contar que pode representar mais uma forma de gerenciamento de fluxo de caixa para o 
adimplemento de passivos tributários. 

Basicamente, há três possibilidades de abordar os potenciais ganhos e perdas 
decorrentes de combinações de negócios com contraprestações contingentes, os quais variam 
se os valores da transação estão pré-fixados, fixados com variáveis ou formalizado em estágios 
(steps). A grande diferença é o momento em que a renda é, de fato, auferida. 

Consequentemente, a determinação das abordagens impacta diretamente o momento do 
reconhecimento de eventual impacto no resultado fiscal da sociedade. Há hipóteses de 
diferimento ou mesmo de não tributação, as quais dependem do atingimento ou não das 
condições e termos estabelecidos contratualmente na combinação de negócios e eram incertos 
no momento em que foram formalizados os instrumentos contratuais respectivos. 

Após análise à luz da regulamentação contábil que trata das contraprestações 
contingentes, a análise tributária surge como uma consequência natural, a qual pode apresentar 
desfechos ainda não aprofundados pela jurisprudência administrativa e judicial. O presente 
trabalho está estruturado em seis seções, incluindo a introdução. Na sequência, serão discutidos 
o objetivo e justificativa; conceitos e classificações; aspectos societários; aspectos fiscais e; por 
fim, a conclusão. 
 
2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 
 Os objetivos deste artigo são (i) analisar a regulamentação contábil sobre 
contraprestações contingentes; (ii) sob o ponto de vista tributário, ponderar se todas as hipóteses 
de reconhecimento contábil de tais contraprestações estão adequadamente previstas na 
legislação federal; e (iii) como fruto da combinação dessas análises, deve ser ponderado se há 
riscos de questionamentos pertinentes por parte das autoridades fazendárias, sobretudo diante 
do contexto apresentado na Lei nº 12.973/2014, em conjunto com os termos da Instrução 
Normativa (“IN”) 1.700/2017. 
 Em última análise o que não deve ser incentivado é o uso de contraprestações 
contingentes em termos conflitantes com a legislação federal. Da mesma forma, não deve haver 
abusos por parte das autoridades fazendárias ao extrapolar os termos da legislação para trazer 
cenário mais gravoso aos contribuintes. No entanto, essa discussão não segue adiante sem a 
devida discussão e suporte contábil/societário adequado. 
 O maior desafio é manter o equilíbrio entre a realidade dos fatos, ou seja, o real objetivo 
das partes (contribuinte e fisco), diante de um cenário que pode representar a redução ou 
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postergação do recolhimento dos tributos incidentes sobre a renda. Visto que as incertezas 
cercam o conceito das contraprestações contingentes, bem como diante da ausência de 
obrigatoriedade de total transparência ou divulgação de detalhes das operações de aquisição, 
incorporação e cisão ao mercado, pode ser delicado captar o que realmente ultrapassa as 
formalidades contratuais e representa o interesse das partes. 
 Com este desconforto, é natural esperar das autoridades fazendárias federais uma 
posição restritiva, a qual, definitivamente, não deve ultrapassar os termos previstos na 
legislação federal. Além disso, o posicionamento da Receita Federal do Brasil (“RFB”) e 
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), devem apresentar papel 
técnico para conferir segurança à interpretação de um tema que pode carecer de mais 
detalhamento no texto legal. 
 Não restam dúvidas que há vários interessados no desenvolvimento do tema. O primeiro 
deles são as autoridades fazendárias, naturalmente interessados na manutenção e majoração da 
arrecadação de tributos incidentes sobre a renda, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”). Qualquer obscuridade 
sobre o tema pode representar a postergação ou não arrecadação de tributos, sobretudo nas 
operações que envolvem grandes players do mercado. 

Além dos pontos expostos acima, os contribuintes são diretamente envolvidos na 
discussão, haja vista o seu claro interesse em determinar os limites para utilização de 
contraprestações contingentes, bem como na compreensão dos efeitos tributários delas 
decorrentes, para buscar um eventual gerenciamento de fluxo de caixa em função do 
diferimento da arrecadação destes tributos. 

Obviamente, a discussão é pertinente aos participantes do mercado, desde que 
respeitados os preceitos legais e, preferencialmente, sem gerar discussões com as autoridades 
fazendárias, principalmente por conta das multas administrativas, custos e energia relacionados 
à manutenção de uma disputa tributária administrativa. 

Por fim, administradores, usuários da contabilidade, credores, investidores e consultores 
tributários têm interesse na identificação de potenciais riscos tributários que poderiam trazer 
consequências para fins de mercado de capitais (Bachir, 2013, p. 19), até porque as 
contraprestações contingentes podem afetar a expectativa de retorno de um investimento e 
índices de avaliação. 

A pesquisa, é relevante para diminuir a insegurança e incerteza jurídica e econômica 
causada pelo advento da Lei nº 12.973/2014, pela sua posterior regulamentação infralegal, 
especialmente no que concerne às contraprestações contingentes e seus reflexos 
patrimoniais/societários, nas demonstrações contábeis dos investidores, e fiscais, no que diz 
respeito à manutenção do contribuinte em situação de conformidade fiscal. 
 Para o desenvolvimento dos estudos, será fundamental a análise dos pronunciamentos 
contábeis que tratam das contraprestações contingentes, dos eventuais efeitos dos tributos 
nacionais, pontualmente no que se refere ao IRPJ e CSLL, sob os eventuais reflexos da 
formalização de combinações de negócios que preveem contraprestações contingentes. 
 Como a implementação do IFRS no Brasil se trata de evento recente, em outros países, 
como os Estados Unidos os estudos (Dorata & Zaldivar, 2010, p. 31) relacionados ao Statement 
of Financial Accounting Standards (SFAS)141(R); Business Combinations, codificado como 
Accounting Standards Codification (“ASC”) 805, combinados com o cálculo de valor justo de 
cláusulas de earnout segundo o ASC 820, desenvolvidos desde o final do último século, estão 
mais evoluídos – obviamente, respeitadas as discussões locais e regionais, especialmente para 
fins fiscais (Schaeffer, 2018, p.56). 
 Desta forma, o artigo foi desenvolvido como uma pesquisa qualitativa, sobretudo com 
uma análise positiva da legislação vigente e das normas contábeis aplicáveis, conforme 
divulgado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Finalmente, será possível concluir quais 
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os tratamentos contábeis devem ser conferidos nas hipóteses de combinação de negócios com 
previsão de contraprestações contingentes e se há possibilidade de otimização fiscal ou riscos 
tributários na sua utilização. 

Adicionalmente, o registro de contraprestações contingentes poderá ser analisado 
quanto às suas vantagens/desvantagens competitivas, através de questionamentos, sugestões e 
críticas à tributação pátria. 
 
3 CONTRAPRESTAÇÔES CONTINGETES: CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES 
 

As discussões acerca das contraprestações contingentes não podem ser definidas como 
novidades. Na verdade, o uso dessa modalidade de contraprestações vem crescendo e são 
objetos de estudo há muitos anos (Kohers & Ang, 2000, p. 445). Um dos grandes responsáveis 
por este crescimento é o dinamismo com o qual as combinações de negócios são conduzidas, 
bem como a celeridade que as operações de tecnologia demandam (Puranam & Srikanth, 2007, 
p. 808). 

Nas negociações que envolvem ativos com grandes incertezas sobre o valor corrente da 
sua valorização a valor justo, é comum a incorporação desta incerteza na determinação do preço 
da transação, baseado em eventos econômicos/financeiros futuros (Stock & Chen, 2010, p.559). 
De acordo com o glossário de termos utilizados no CPC 15, o conceito de contraprestações 
contingentes é assim definido: 

 
“Contraprestação contingente são obrigações contratuais, assumidas pelo adquirente na 
operação de combinação de negócios, de transferir ativos adicionais ou participações 
societárias adicionais aos ex-proprietários da adquirida, caso certos eventos futuros 
ocorram ou determinadas condições sejam satisfeitas. Contudo, uma contraprestação 
contingente também pode dar ao adquirente o direito de reaver parte da contraprestação 
previamente transferida ou paga, caso determinadas condições sejam satisfeitas.” 
(grifou-se) 
 
Dependendo da natureza e suas condições, os acordos para pagamentos futuros podem 

constituir em uma contraprestação contingente, a qual integra a contraprestação total da 
combinação de negócios ou podem se constituir em transações separadas (Martins, 2015, p.3). 
Algumas indicações podem ser consideradas para determinar a existência das contraprestações 
contingentes, tais como: condições e prazo de permanência; nível de remunerações; pagamento 
incremental; número de ações; conexão com a avaliação; critério para determinação da 
contraprestação; acordos e condições laterais. 

A análise resumida está alinhada com as orientações do item 37 do CPC 15, segundo o 
qual a contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, em operações classificadas 
como combinação de negócios deve ser mensurada pelo seu valor justo. Por sua vez, ainda 
segundo o pronunciamento técnico, o valor justo deve ser calculado pela soma dos valores 
justos dos ativos transferidos e passivos incorridos pelo adquirente; bem como das participações 
societárias emitidas pelo adquirente (havendo cenário de exceção para o caso de pagamento 
baseado em ações). 

A título exemplificativo, a norma traz exemplos de formas potenciais de contraprestação 
transferida incluem: 

 
“caixa, outros ativos, um negócio ou uma controlada do adquirente, uma 
contraprestação contingente, ações ordinárias, ações preferenciais, quotas de capital, 
opções, opções não padronizadas, warrants, bônus de subscrição e participações em 
entidades de mútuo (associações, cooperativas etc.)” (grifou-se) 
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Mais do que isso, o próprio normativo explicita que a contraprestação transferida pode 

incluir itens do ativo ou passivo do adquirente, cujos valores contábeis sejam diferentes de seus 
valores justos, gerando a remensuração dos ativos ou os passivos transferidos pelos respectivos 
valores justos e reconhecer o ganho ou a perda resultante, contra resultado – obviamente no 
caso de mudança de controle dos aludidos elementos patrimoniais. Isso tudo conforme o item 
38 do mesmo CPC 15. 

Por fim, no item seguinte do mesmo pronunciamento técnico, fica claro que, nas 
operações de combinação de negócio, nas quais há efetiva mudança de controle da adquirida, a 
respectiva contraprestação deve incluir qualquer ativo ou passivo resultante de acordo com uma 
contraprestação contingente, normalmente com base no seu valor justo na data da aquisição, 
como parte da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida. 

Deve-se ressaltar que esta é a abordagem contábil para o tema, sendo certo que o trato 
fiscal depende de regramento próprio e pode apresentar tratamentos e consequências diversas 
das registradas no resultado societária, para fins de determinação das bases de cálculo dos 
tributos incidentes sobre a renda, como o IRPJ e a CSLL. 
 
4 ASPECTOS SOCIETÁRIOS DAS CONTRAPRESTAÇÕES CONTINGENTES 
 

Avançando para a análise dos pontos mais complexos que tratam das contraprestações 
contingentes, optou-se neste trabalho pela menção a um exemplo numérico hipotético. A ideia 
é confirmar o tratamento conceitual conferido pelo CPC 15 na prática, utilizando-se do que 
pode haver de mais simples. 

No exemplo, a Sociedade Z pretende adquirir o controle da Sociedade Y, atualmente 
controlada, com cem por cento de suas quotas detidas pelo sócio W. Sabe-se que o único item 
patrimonial de Y é um imóvel que está registrado pelo valor líquido de depreciação por $100 e 
que seu valor justo é de $120. Por conta das circunstâncias estratégicas de Z, bem como pautado 
por um estudo de valor em uso do imóvel, a Sociedade oferece $150 por cem por cento das 
participações detidas pelo sócio W. 

Porém, instigado com a grande valorização imobiliária da região na qual Y possui o 
imóvel, o sócio W estabelece uma cláusula de remuneração adicional de $50, caso o imóvel 
seja liquidado pelo dobro do seu valor justo, dentro dos próximos 2 (dois) anos. Portanto, caso 
Z venda as participações em Y ou Y venda o aludido imóvel, o total da contraprestação recebida 
por W seria de $ 200 (sendo $150 iniciais e $50 no caso de uma ótima liquidação do ativo por 
parte dos novos controladores). 

Por outro lado, o investidor Z entende que há chances de 50% de que a hipótese de 
realização do investimento ocorra dentro do prazo e condições estipulados no contrato. Assim, 
entende que a contraprestação contingente fixada em $50, na verdade, possui valor justo de 
$25. Logo, em linha com o CPC 15, o investidor Z deverá registrar a obrigação de pagamento 
do montante fixo de $150, acrescido do valor justo da contraprestação contingente de $ 25, 
somando-se o valor de $175. 

O que parece fazer sentido em um primeiro momento, acaba sendo um contrassenso. 
Isso porque o total de desembolso jamais será de $175. De acordo com os termos contratuais, 
ou bem a cláusula não é exercida a contraprestação resta limitada a $150, ou há o gatilho para 
a remuneração adicional de $50, totalizando um desembolso de $200. Em nenhum caso, o valor 
justo de $175 representará a quantia a ser desembolsada pelo adquirente. 

Dadas estas circunstâncias, vale estudar o que deve ser feito com a diferença entre o 
saldo registrado e o valor efetivamente desembolsado. Ou o valor de $25 deve ser baixado das 
obrigações reconhecidas ou deve ser o valor a ser acrescido ao passivo reconhecido a valor 
justo inicialmente. 
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Desta forma, analisando o item 58 do CPC 15, pode-se concluir que as alterações no 
valor justo da contraprestação contingente, reconhecidas após a data da aquisição, podem ser 
resultantes de informações adicionais obtidas após a data da aquisição, sobre fatos e 
circunstâncias já existentes nessa data. Essas alterações são ajustes do período de mensuração, 
conforme disposto nos itens 45 a 49 do mesmo pronunciamento. 

Porém, as alterações decorrentes de eventos posteriores à data de aquisição, tais como 
o cumprimento de meta de lucros; o alcance do preço por ação especificado; ou ainda o alcance 
de determinado estágio de projeto de pesquisa e desenvolvimento não são ajustes do período de 
mensuração. O adquirente deve contabilizar as alterações no valor justo da contraprestação 
contingente, que não constituam ajustes do período de mensuração, de duas potenciais formas 
distintas: 

Se classificada como contraprestação contingente componente do patrimônio líquido, 
não fica sujeita a nova mensuração e sua liquidação subsequente deve ser contabilizada dentro 
do patrimônio líquido. Alternativamente, como outra contraprestação contingente, que deve ser 
mensurada pelo valor justo contra resultado do exercício corrente (caso estejam vinculados a 
instrumentos financeiros, respeitando as regras do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, 
aprovado pelo CFC sob a forma da NBC TG 48). 

Deve ser reforçado que o aludido período de mensuração e alocação do preço de compra 
do negócio pode atingir o intervalo de doze meses, como indicado nos itens 45 até 50 do CPC 
15. 

Há quem chame o tratamento contábil das contraprestações contingentes de uma 
anomalia (Vieira, 2018, p.558), especialmente nos casos de liquidação em ações de emissão 
própria da adquirida. Considerando que tratamentos distintos são considerados a um mesmo 
elemento, a crítica parece adequada. Definidos os preceitos contábeis, cabe entender as 
consequências tributárias que os tratamentos distintos podem provocar. 
 
5 ASPECTOS FISCAIS DAS CONTRAPRESTAÇÔES CONTINGENTES 
 

Além do tratamento contábil conferido às contraprestações contingentes, a produção de 
efeitos fiscais é igualmente relevante para a análise que se pretende avançar. Sobretudo no que 
diz respeito às incertezas da legislação brasileira. Nos Estados Unidos, há estudos (Henning, 
Shaw & Stock, 2000, p. 1) que analisaram quase mil operações de aquisições corporativas, 
considerando a legislação local, apontando que em mais de vinte por cento dos casos os maiores 
impactos tributários estavam condicionados a contraprestações contingentes. 

Além disso, o mesmo estudo apresenta conclusões empíricas no sentido de que 
vendedores com elevada alíquota efetiva de tributação sobre a renda possuem maior chance de 
conduzir uma operação com contraprestações contingentes do que nos casos que envolvem 
alíquotas efetivas reduzidas. Portanto, fica evidente a relevância dos impactos tributários para 
a utilização desta forma de contraprestação, considerando a legislação estado-unidense, 
representando oportunidade para que haja operações tributariamente mais eficientes e 
estruturadas. 

Adicionalmente, deve ser esclarecido que a contraprestação contingente não possui 
valor futuro incerto. Ao contrário, ela está prevista em uma transação quando há incerteza de 
condições, as quais serão esclarecidas no futuro, como gatilhos para que a contraprestação seja 
devida (Stock e Chen, 2010, p.564). Em uma estruturação tributária, este tipo de 
contraprestação pode ser utilizado como retorno por um serviço prestado ou mesmo pela venda 
de mercadorias. 

Ultrapassando as análises para fins de direito comparado, a análise da legislação 
brasileira deve ser pautada nas naturezas que podem ser encobertas por contratos que preveem 
contraprestações diversas e podem apresentar impactos tributários totalmente distintos. O 
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primeiro passo deve ser a análise dos normativos que tratam sobre o tema, bem como o 
arcabouço legal que suporta as manifestações do Fisco mais recentes – seja via atos normativos 
infralegais, seja via decisões administrativas emanadas pelas soluções de consulta e acórdãos 
das Delegacias Regionais de Julgamento, ou mesmo pelos posicionamentos do CARF. 

Portanto, respeitando a hierarquia das leis, o primeiro ponto a ser analisado passa pelo 
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, ou “CTN”). De acordo com o artigo 114 do 
referido diploma, o fato gerador da obrigação tributária depende de situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Neste contexto, vale mencionar o disposto no artigo 43 do mesmo CTN que dispõe que 
o IRPJ é um imposto federal, incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o qual 
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto 
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza 
(acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior). Ou seja, deve haver acréscimo 
patrimonial para que haja incidência, bem como deve haver disponibilidade econômica (regime 
de caixa) ou jurídica (regime de competência). Portanto, já há um indicativo que as incertezas, 
que acompanham as contraprestações contingentes por sua natureza, podem representar 
exceções até que sejam, de fato, irreversíveis. 

Mais do que isso, ao avançar na interpretação do artigo 116 do CTN fica claro que ocorre 
o fato gerador desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 
direito aplicável (CTN, Art.116, II). O que reforça ainda mais a associação da tributação 
condicionada a irreversibilidade do ganho. Porém deve ser frisado que no parágrafo único do 
mesmo artigo há previsão legal expressa no sentido de que a autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 
do fato gerador do tributo. 

Assim, qualquer movimento para que a operação deixe de refletir a realidade dos fatos 
e a vontade das partes, com objetivo exclusivo de redução de carga tributária, pode gerar a 
desconsideração da operação por parte da RFB. 

Para terminar a análise do CTN, vale mencionar também o artigo 117, que menciona 
que os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados (i) sendo 
suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; (ii) sendo resolutória a condição, 
desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 

Portanto, a análise do CTN não deixa qualquer dúvida de que, para operações lícitas e 
que não estejam eivadas de fraude ou dissimulações, deve-se atentar para as condições 
suspensivas ou resolutivas das transações, haja vista o grande impacto tributário da respectiva 
caracterização. Adicionalmente à análise do CTN, devem ser ponderados os termos da Instrução 
Normativa RFB nº 1.700/2017 (“IN”), naquilo que não ultrapassar os termos da Lei 
Complementar, naturalmente. 

O primeiro ponto que merece destaque é a abordagem do artigo 196 da IN. Nos termos 
do ato infralegal, os reflexos tributários decorrentes de obrigações contratuais em operação de 
combinação de negócios, subordinadas a evento futuro e incerto, inclusive nas operações que 
envolvam contraprestações contingentes, devem ser reconhecidos na apuração do lucro real e 
do resultado ajustado nos termos do Artigo 117 do CTN. 

Ou seja, sendo suspensiva a condição, a partir do seu implemento, e sendo resolutória a 
condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Isso 
independentemente da denominação dada à operação ou da forma contábil adotada pelas partes 
envolvidas, e desde que prontamente formalizadas as obrigações acessórias que suportam este 
lançamento. 

No artigo seguinte, a IN traz o conceito de contraprestação contingente para fins da 
aplicação do normativo. Segundo o respectivo artigo 197,I, a contraprestação contingente, 
numa operação de combinação de negócios são tidas como: (a) as obrigações contratuais 
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assumidas pelo adquirente de transferir ativos adicionais ou participações societárias adicionais 
aos ex-proprietários da adquirida, subordinadas a evento futuro e incerto; ou (b) o direito de o 
adquirente reaver parte da contraprestação previamente transferida ou paga, caso determinadas 
condições sejam satisfeitas. Em última análise, o conceito está alinhado com as normas 
contábeis e não apresenta dissonâncias relevantes. 

Uma vez definido o padrão de tributação, bem como o conceito de contraprestações 
contingentes, cabe analisar também os artigos 182 e 185 da IN, que também tratam da matéria. 
De acordo com o disposto no artigo 182, a contrapartida da redução dos valores de mais-valia, 
menos-valia e goodwill eventualmente registradas contra resultado não podem produzir efeitos 
fiscais para fins de determinação das bases de cálculo de IRPJ e CSLL. 

Em outras palavras, deve ser adicionado ao lucro real o valor baixado a débito contra 
resultado de mais-valia e goodwill, sofrendo o tratamento de um ajuste temporário (constituição 
de tributos diferidos sobre a renda) até a alienação ou liquidação do investimento. O oposto 
deve ser aplicado para as receitas decorrentes da baixa da menos-valia – exclusão temporária 
(passivo fiscal diferido) e posterior adição em um segundo momento. 

O último dos artigos a ser analisado é o 185. Este é o normativo que determina dos 
efeitos subsequentes às operações que envolvem combinações de negócios. Desde as etapas 
para reconhecimento de valor patrimonial, valor justo e goodwill até o tratamento passo a passo 
em períodos subsequentes. 

Nos termos do aludido dispositivo, no caso de absorção de patrimônio de outra, em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária, o saldo 
existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à mais-
valia e menos-valia devem ser considerados como integrante do custo do bem ou direito, no 
caso de combinação de negócios, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e 
do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão. 

Neste mesmo momento o valor de goodwill passa a ser passível de amortização fiscal, 
respeitando a proporção máxima de 60 meses (1/60), com o mesmo reflexo para os casos de 
compra vantajosa, com esta proporção mínima. As regras do artigo 185 somente se aplicam 
para o caso de confusão patrimonial entre adquirente e adquirida na combinação de negócios. 

Porém, uma análise detida dos casos práticos, com indicações de perguntas objetivas, 
pode chegar a mais dúvidas do que soluções (Vieira, 2018, p. 557). O ponto que deve ser 
objetivamente tratado é: qual o efeito tributário deve ser experimentado em caso de variação do 
valor reconhecido contabilmente como contraprestação contingente e qual o momento para que 
isso repercuta fiscalmente? 

Como indicado no artigo 117 do CTN e 197 da IN, seja qual for a condição suspensiva, 
não há de haver impacto tributário até que ela reste implementada, enquanto que as condições 
resolutórias podem repercutir desde a celebração do negócio. Portanto, em linha com 
entendimento abordado por Vieira (2018, p. 615) enquanto houver incerteza, não há despesa a 
deduzir, muito menos receita a ser oferecida a tributação para fins de IRPJ e CSLL. 

Voltando ao exemplo sugerido anteriormente na seção 4, no qual o adquirente 
reconheceu uma obrigação fixa de pagar $150 e o valor justo da contraprestação variável é de 
$25, uma vez não atingida a condição que é “gatilho” para a remuneração extra de $50 para o 
vendedor, há receita para ser tributada imediatamente? No caso oposto, a despesa seria 
dedutível imediatamente? Ou o tratamento deve ser análogo ao de ajuste a valor justo e poderia 
ser postergada a tributação até um segundo momento? 

Ora, reconhecendo que a condição é suspensiva que ela não foi ou foi atingida, os 
impactos tributários deveriam ser experimentados diretamente. Seja como perda, seja como 
ganho, com a determinação dos respectivos impactos fiscais. Trata-se de evento que não tem 
outra condição para ser realizado ou não. A partir deste momento sabe-se o destino que será 
empregado à parcela variável de $ 50 negociada contratualmente. 
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Exatamente neste sentido é a Solução de Consulta COSIT nº 3, divulgada em 22 de 
janeiro de 2016. Portanto, o Fisco reafirma a definitividade da condição e o quão integrado isso 
está ao negócio, não representando um fato isolado. Nesse contexto, também fica mais clara 
qualquer resposta sobre a possível incidência de contribuições socais incidentes sobre a receita 
bruta. A incidência de Programa Integração Social (“PIS”) e Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (“COFINS”) sobre o este valor não faria qualquer sentido, haja vista a sua 
expressa caracterização como ganho ou perda de capital. Da mesma forma, não há previsão de 
desconto de créditos sob a sistemática não cumulativa, como indicado pelos artigos 3º das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003. 

Outra possível dúvida está relacionada à descaracterização da natureza das 
contraprestações contingentes como um efeito de combinação de negócios. A utilização deste 
instrumento como elemento para remuneração de sócios, diretores, contraprestação por serviços 
prestados, diferença na remuneração entre sócios remanescentes e afastados definitivamente, 
até mesmo pagamentos de indenização é algo que pode acontecer (Vieira, 2018, p. 561). 

Porém, o que deve ficar claro é que a produção de provas para descaracterização do 
contrato formulado legitimamente entre as partes cabe ao Fisco. A caracterização de fraude, 
dissimulação, especialmente nos contratos levados a público, depende provas para possa ser 
desconsiderado. De fato, há margem para que este tipo de interpretação aconteça – 
especialmente diante dos resultados dos julgados que envolvem combinações de negócios – 
mas o principal cuidado a ser tomado é a formalização adequada de todos os passos, da forma 
mais clara e objetiva possível, com justificativa para eventuais variações relevantes. 

Certamente, uma vez demonstrado que o instrumento foi utilizado para deturpar os 
propósitos originais da combinação de negócios, os envolvidos ficam sujeitos a repercussões 
tributárias e até penais. Além disso, a depender da natureza da caracterização, poderá haver 
impactos de tipos tributários diferentes, como imposto sobre serviços e contribuições 
previdenciárias. 

Adicionalmente, caso haja a hipótese prevista no item 58A, do CPC 15, com movimento 
pelo patrimônio líquido (“PL”), não há qualquer previsão para que este valor seja adicionado 
para fins de IRPJ e CSLL. Logo, caso não haja qualquer ato legal – e não infralegal – 
determinando a tributação destes lançamentos, não há que se falar em tributação dos valores 
lançados contra o PL. 

Por fim, outra possível dúvida estaria ligada à hipótese de payback, no caso de 
devolução de ativos (patrimoniais ou financeiros), combinados ou não com correção monetária 
ou juros acordados. Neste caso, parece bem claro que cada elemento possui uma natureza e 
carga tributária própria. Não devem, portanto, ser confundidos ou misturados. 
 
6 CONCLUSÃO 
 

Esse estudo teve como objetivo analisar a regulamentação contábil acerca das 
contraprestações contingentes, bem como, sob o ponto de vista tributário, avaliar se todas as 
hipóteses de reconhecimento contábil de tais contraprestações estão adequadamente previstas 
na legislação brasileira. Além disso, como fruto da combinação dessas duas análises 
(contábil/societária e tributária), deve ser ponderado se há riscos de questionamentos 
pertinentes por parte das autoridades fazendárias. 

Na avaliação do tema sob o ponto de vista contábil, foi verificado que a legislação 
vigente, em alguns casos, não prevê todos os possíveis reflexos que a realidade dos fatos 
ocorridos ou que irão iminentemente ocorrer entre as partes envolvidas na combinação de 
negócios. Tal fato é ilustrado ao longo do trabalho com um exemplo didático, onde fica 
demonstrado que o valor justo de uma contraprestação contingente, em hipótese alguma, será 
o valor desembolsado/recebido pelas sociedades envolvidas na combinação. 
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Dado o conturbado cenário contábil, possíveis reflexos e discussões do ponto de vista 
tributário foram abordados nesse trabalho, principalmente no que tange ao diferimento dos 
tributos devidos nesse tipo de operação. 

O principal ponto fiscal trata do efeito tributário que poderia ser experimentado em caso 
de variação do valor reconhecido contabilmente como contraprestação contingente e qual o 
momento para que isso repercuta fiscalmente. O entendimento final, à luz da legislação 
brasileira é de que, enquanto houver incerteza, não há despesa a deduzir, muito menos receita 
a ser oferecida à tributação para fins de IRPJ e CSLL. Portanto, não há que se falar em tributação 
enquanto houver renda ou proventos de qualquer natureza auferidos efetivamente. 

Além da conclusão acerca do tratamento tributário a ser utilizado para fins de IRPJ e 
CSLL, fica claro que não há que se falar na incidência de PIS e COFINS dado as características 
de ganho de capital. 

Outra importante contribuição está relacionada à possibilidade de descaracterização da 
natureza das contraprestações contingentes como um efeito de combinação de negócios. O que 
deve ficar claro, a princípio, é que a produção de provas para descaracterização do contrato 
formulado legitimamente entre as partes cabe ao Fisco e o principal cuidado a ser tomado pelo 
contribuinte é a formalização adequada de todos os passos, da forma mais clara e objetiva 
possível, com justificativa para eventuais variações relevantes em relação a avaliação inicial. 
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