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CAPÍTULO

AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS

1 – ASPECTOS INICIAIS

Uma  administração  empresarial  eficiente  envolve,  entre  outros  aspectos,  o
gerenciamento dos recursos financeiros de modo a otimizá-los. Isto se faz necessário
pelo fato de os recursos financeiros representarem, geralmente, o fator de produção
mais escasso e em conseqüência o mais caro, principalmente em nosso País onde se
praticam taxas de juros elevadíssimas.

Diante de tal situação o administrador moderno deve buscar a melhor solução de
rentabilidade para os recursos de sua empresa, alocando-os no objeto social de sua
entidade, aí incluídos os estoques de mercadorias, matérias-primas, vendas a prazo,
ativo permanente – imobilizado e diferido.

Se, porém, a entidade apresentar riqueza própria em excesso ou excesso de
disponibilidades, mesmo que temporários,  deverá aplicá-los em investimentos que,
dependendo  da  natureza  e  freqüência  dessas  sobras,  podem  ser  temporários  ou
permanentes, pois deixar esses recursos ociosos, sem nada produzir seria desperdício
inadmissível e indicativo de administração deficiente.

Por estes aspectos apresentados é que as empresas, mesmo que não seja seu
objeto social principal, aplicam os excessos de recursos, temporários ou permanentes,
em investimentos que podem assumir natureza diversa, porém sempre objetivando
melhor alocação de recursos e buscando rentabilidade que é, em última análise, o
objeto principal de qualquer empreendimento empresarial.

2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Uma  empresa,  quando  possui  disponibilidades  que  não  necessita  para  honrar  os
compromissos  imediatos,  faz  aplicações  financeiras  visando  se  proteger  da
desvalorização da moeda e para auferir alguma vantagem financeira. Na hipótese de
estas  aplicações  financeiras  serem do  tipo  que  podem ser  resgatadas  a  qualquer
tempo, como, por exemplo, os Fundos de Renda Fixa, elas deverão ser classificadas
no ativo circulante, no subgrupo disponibilidades. 

Para a correta avaliação das aplicações financeiras de liquidez imediata, quando,
no final do exercício, existirem saldos em aplicações dessa natureza, em observância
do regime de competência, devemos contabilizar os rendimentos já ganhos até aquela
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data e somá-los ao investimento, isto é, a conta investimentos de liquidez imediata
será  debitada  e  creditamos  uma  conta  de  resultado  (rendimentos  em  aplicações
financeiras, por exemplo). Em procedendo desta forma teremos, no balanço final do
exercício, valor atualizado do investimento.

3 – ALGUMAS DEFINIÇÕES BÁSICAS, PORÉM FUNDAMENTAIS

Títulos de Crédito – Quando falamos de títulos de crédito vêm à tona aqueles
papéis  emitidos por  entidades  financeiras  como:  Letras  de  Câmbio,  Certificado  de
Depósito Bancário e outros. Porém, o conceito de títulos de crédito é mais abrangente,
envolvendo,  também,  os  títulos  emitidos  por  entidades  não  financeiras  como:
Debêntures, Notas Promissórias e as Duplicatas. Todos são emitidos com finalidade de
captar recursos no mercado financeiro ou de financiar as atividades da entidade.

Todos  esses  papéis  possuem  prazo  de  vencimento  e,  explicitamente  ou
implicitamente, rendem juros que podem ser pré-fixados ou pós-fixados.

Valores Mobiliários – Representam os títulos e papéis emitidos por entidades
financeiras e outras entidades comerciais. Constituem-se de frações de um patrimônio
como  as  ações  e  quotas  ou  de  direitos  sobre  a  participação  patrimonial  de  uma
entidade como, por exemplo, o bônus de subscrição ou as partes beneficiárias.

Aplicações  financeiras –  As  aplicações  financeiras  se  caracterizam  pela
alocação de recursos em títulos e papéis de natureza monetária, constituindo-se em
direito ou títulos de crédito. Esses direitos ou títulos de crédito se apresentam com
prazo de vencimento e taxas de rentabilidade pré ou pós-fixados.

São exemplos representativos de direitos ou títulos dessa natureza:

 Certificados de Depósito Bancários

 Caderneta de Poupança
 Debêntures conversíveis ou não em ações

 Depósitos a prazo fixo

Investimentos  – Diferentemente das aplicações financeiras, os investimentos
se caracterizam mais por alocações de recursos em bens de natureza não monetária.
São as aplicações em valores mobiliários que não possuem prazo de vencimento e
tampouco taxa de rendimento predeterminados.

Entretanto,  também são considerados investimentos  as alocações de recursos
em papéis de natureza monetária representados por direitos ou títulos de crédito.

Os exemplos mais clássicos de alocações dessa natureza são:

 Ações adquiridas ou cotadas em bolsa de valores
 Ações adquiridas no mercado de balcão

 Quotas de capital
 Investimentos em ouro

 Fundo de ações
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4 – INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

4.1 - CONCEITO

Em economia de preços crescentes e taxas de juros atrativas, os investimentos
em  títulos  e  valores  mobiliários  a  curto  e  médio  prazo  se  constituem  em  boas
alternativas  para  alocar  as  disponibilidades  que  não  serão  necessárias  durante  o
período de aplicação. As principais opções no mercado financeiro e no de capitais para
aplicação dos excessos de recursos são:

 Letras Financeiras do Tesouro - LFT

 Certificado de Depósito Bancário (RDB/CDB)
 Aplicações Temporárias em Ouro

 Bônus do Tesouro Nacional - BTN
 Depósitos a Prazo Fixo

 Fundo de Investimentos de Renda Fixa ou Variável
 Fundo de Curto Prazo

 Commodities
 Letras de Câmbio

 Fundo de Aplicação Financeira - FAF
 Aplicações Temporárias em Ações

Desta  forma,  pode-se  conceituar  investimento  temporário  como  sendo  a
alocação de recursos ou disponibilidades temporárias em aplicações de caráter não
permanentes.

4.2 – CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O art.  179,  inciso  III,  da Lei  nº  6.404/1976 determina que as  participações
permanentes  em  outras  sociedades  e  os  direitos  de  qualquer  natureza,  não
classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da
companhia ou da empresa, devem ser classificadas no grupo do Ativo Permanente no
subgrupo Investimento.

Desta forma, a lei aventa a hipótese de haver investimentos classificáveis no
Ativo Circulante. Há, porém, a possibilidade de classificação de investimentos no Ativo
Realizável a Longo Prazo, quando o prazo de resgate assim o requerer.

Neste momento cabe uma ressalva no concernente à classificação das contas,
visto que há certa confusão em torno da correta classificação do investimento em
ouro.

Com pertinência ao assunto, pronunciou-se a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), por meio do item 4 do Parecer de Orientação nº 18, de 18 de janeiro de 1990
(PO nº 18/90), dizendo que:

“4. APLICAÇÕES EM OURO

Classificáveis, junto às empresas que não tenham por objeto social a
sua  comercialização  ou  industrialização,  como  Ativo  Circulante  ou
Realizável  a Longo Prazo. Tal  tipo de aplicação deverá ser avaliada
pelo custo de aquisição atualizado monetariamente pelo BTN fiscal de
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final do período ou pelo valor de mercado, dos dois o menor, devendo,
quando for o caso, ser constituída provisão para ajuste ao valor de
mercado.

Entende-se por:

- custo de aquisição: o preço pago na compra do ouro e constante do
documento  representativo  da  transação  em  bolsa  ou  emitido  por
empresa habilitada ao comércio do metal,  acrescido da corretagem,
emolumentos e taxas efetivamente devidos pelo comprador;

-  valor  de  mercado:  a  média  aritmética  ponderada  das  cotações
diárias,  ocorridas  durante  o  pregão  da  bolsa  do  país  em  que  se
verificar o maior volume de negociações, no dia do encerramento do
exercício social ou, se nesse dia não houver pregão, no dia do último
pregão anterior.”

Portanto, resta claro que os investimentos em ouro devem ser classificados ou no
ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo.

Já  nas  empresas  que  possuem como  objeto  social  a  sua  comercialização ou
industrialização  a  classificação  do  ouro  será,  sempre,  no  ativo  circulante,  em
estoques de mercadorias ou matérias-primas.

Superada a classificação do ouro, cabe acrescentar que a avaliação dos demais
investimentos temporários deve seguir a orientação contida no art. 183, inciso I da lei
societária, isto é, os investimentos em Valores Mobiliários não permanentes devem
ser avaliados pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. É de
ressaltar ainda que o ajuste ao valor de mercado é efetuado por meio de provisão
para ajuste ao valor de mercado.

Para dar maior clareza ao assunto, transcreve-se a seguir a íntegra do art. 183
da Lei nº 6.404, de 30 de outubro de 1976.

Art.  183.  No  balanço,  os  elementos  do  ativo  serão  avaliados
segundo os seguintes critérios:
I - os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliários
não classificados como investimentos, pelo custo de aquisição ou
pelo valor do mercado, se este for menor; serão excluídos os já
prescritos e feitas as provisões adequadas para ajustá-lo ao valor
provável de realização, e será admitido o aumento do custo de
aquisição,  até  o  limite  do  valor  do  mercado,  para  registro  de
correção monetária, variação cambial ou juros acrescidos;

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do
comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos
em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição
ou produção,  deduzido de provisão para ajustá-lo  ao valor  de
mercado, quando este for inferior;
III - os investimentos em participação no capital social de outras
sociedades,  ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250,  pelo
custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis
na  realização  do  seu  valor,  quando  essa  perda  estiver
comprovada como permanente, e que não será modificado em
razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou
quotas bonificadas;
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IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para atender às perdas prováveis na realização do
seu valor,  ou para  redução  do custo de aquisição ao valor  de
mercado, quando este for inferior;
V  -  os  direitos  classificados  no  imobilizado,  pelo  custo  de
aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação,
amortização ou exaustão;

VI - o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do
saldo das contas que registrem a sua amortização.

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor de
mercado:

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo
qual possam ser repostos, mediante compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de
realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e
demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro;
c)  dos  investimentos,  o  valor  líquido  pelo  qual  possam  ser
alienados a terceiros.
§ 2º A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado
será registrada periodicamente nas contas de:
a)  depreciação,  quando  corresponder  à  perda  do  valor  dos
direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital
aplicado  na  aquisição  de  direitos  da  propriedade  industrial  ou
comercial  e  quaisquer  outros  com  existência  ou  exercício  de
duração limitada,  ou  cujo  objeto  sejam bens de utilização por
prazo legal ou contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente
da  sua  exploração,  de  direitos  cujo  objeto  sejam  recursos
minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

§ 3º Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados
periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos, a partir
do início da operação normal ou do exercício em que passem a
ser  usufruídos  os  benefícios  deles  decorrentes,  devendo  ser
registrada a perda do capital aplicado quando abandonados os
empreendimentos  ou  atividades  a  que  se  destinavam,  ou
comprovado  que  essas  atividades  não  poderão  produzir
resultados suficientes para amortizá-los.

§ 4° Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda
poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o
costume mercantil aceito pela técnica contábil.

Assim, para enfatizar o que se disse até o momento, os investimentos em ouro
devem ser classificados no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo e serão
avaliados pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor, sendo que o
ajuste ao valor de mercado é feito por meio de provisão própria. Outros investimentos
temporários devem seguir a sorte do investimento em ouro, tanto no concernente à
classificação quanto no de sua avaliação.
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Tendo  em  vista  a  relevância  que  possui  a  correta  classificação  dos  ativos,
vejamos a íntegra do art. 179 da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre a classificação do
ativo, aí incluídos os investimentos:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis
no  curso  do  exercício  social  subseqüente  e  as  aplicações  de
recursos em despesas do exercício seguinte;

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após
o término  do  exercício  seguinte,  assim  como  os  derivados  de
vendas,  adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas
ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes
no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na
exploração do objeto da companhia;

III - em investimentos: as participações permanentes em outras
sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis
no  ativo  circulante,  e  que  não  se  destinem à  manutenção  da
atividade da companhia ou da empresa;
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens
destinados  à  manutenção  das  atividades  da  companhia  e  da
empresa,  ou  exercidos  com  essa  finalidade,  inclusive  os  de
propriedade industrial ou comercial;
V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que
contribuirão  para  a  formação  do  resultado  de  mais  de  um
exercício  social,  inclusive  os  juros  pagos  ou  creditados  aos
acionistas durante o período que anteceder o início das operações
sociais.
Parágrafo único.  Na companhia em que o ciclo  operacional  da
empresa  tiver  duração  maior  que  o  exercício  social,  a
classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo
desse ciclo.

Dessa forma, considerando o art. 179 e o art. 183, ambos da Lei nº 6.404/76,
teremos as seguintes classificações e modos de avaliação para investimentos:

1 – Aplicações financeiras de liquidez imediata, como os Fundos de Renda Fixa,
devem ser classificados no  Ativo Circulante Disponível e avaliados pelo custo de
aquisição  mais  rendimentos  ganhos  até  a  data  do  encerramento  do  exercício.
Ressalte-se que os rendimentos ganhos serão computados consoante o regime de
competência;

2 – Aplicações financeiras com liquidez até o final do exercício seguinte, como os
Certificados de Depósito Bancários e as Debêntures, devem ser classificados no Ativo
Circulante, em Aplicações Temporárias e devem ser avaliados pelo custo de aquisição
mais rendimentos auferidos no período considerado;

3 – Aplicações financeiras com liquidez após o final do exercício seguinte, como
os Certificados de Depósito Bancários e as Debêntures, devem ser classificados no
Ativo Realizável a Longo Prazo, em Aplicações Temporárias e devem ser avaliados
pelo custo de aquisição mais rendimentos ganhos no exercício.

Atente  ao  fato  que  na  avaliação  desses  ativos,  até  este  momento,  não  foi
invocada a necessidade de se constituir de provisão para ajuste ao valor de mercado
quando este seja menor, isto é, estes investimentos (itens 1 a 3) são avaliados pelo
custo de aquisição mais rendimentos, se houver;
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4 – O Estoque em Ouro com liquidez imediata ou não, como, por exemplo, as
operações de compra e venda de ouro, devem ser classificadas no ativo circulante ou
ativo realizável a longo prazo, conforme previsão de realização e devem ser avaliados
pelo custo de aquisição e ajustados por provisão para desvalorização quando o valor
de mercado for menor;

5 – Participações Societárias com intenção de realização até o final do exercício
social subseqüente, como as ações e quotas de outras sociedades comerciais, devem
ser classificados como Ativo Circulante em subgrupo de Investimentos Temporários,
cuja avaliação deve ser pelo custo de aquisição ajustado por provisão para valor de
mercado quando este for menor;

6 – Participações Societárias com intenção de realização após o final do exercício
social  subseqüente,  como  ações  e  quotas  de  outras  sociedades,  devem  ser
classificadas no Ativo Realizável a Longo Prazo e avaliadas pelo custo de aquisição e
ajustados ao valor de mercado quando este for menor;

7 – Participações societárias em empresas não controladas e cujo investimento
não seja relevante, mas com intenção de permanência, como ações ou quotas de
outras  empresas,  devem  ser  classificadas  no  Ativo  Permanente  Investimentos  e
avaliados  pelo  Custo  de  Aquisição  ajustado  por  provisão  para  perdas  quando
comprovadas como permanentes;

8  –  Participações  Societárias  em  empresas  controladas ou  em  sociedades
coligadas e  equiparadas  a  coligadas quando  o  investimento  é  relevante  e  se
exerça influência na administração ou cujo investimento representa 20% ou mais do
capital social da investida, com intenção de permanência, como ações e quotas de
sociedades  controladas  e  coligadas  ou  equiparadas  a  coligadas,  devem  ser
classificadas  no  Ativo  Permanente  Investimento  e  avaliados  pelo  Método  da
Equivalência Patrimonial (MEP);

9 – Outros ativos com intenção de permanência, como obras de arte, terrenos,
edifícios não de uso,  devem ser classificados no Ativo Permanente Investimento e
avaliados pelo custo de aquisição e ajustados por provisão para perdas prováveis ou
ajuste a valor de mercado (art. 183, IV).

Vê-se que cada aplicação possui  características  próprias em relação ao prazo
para  resgate,  taxa  de  rendimento,  forma  de  rentabilidade,  liquidez,  intenção  da
empresa na sua aquisição etc.  Entretanto,  na sua classificação nos interessa,  tão-
somente, quando podemos dispor desses valores. Por isso, os títulos resgatáveis de
pronto  devem ser  classificados  como disponibilidade e,  quando não possuem essa
característica, devemos classificá-los como investimento temporário. Se, porém, há a
intenção de permanência, deverão ser classificados no grupo do ativo permanente
em subgrupo investimentos, onde serão separados pela sua forma de avaliação, isto
é, método do custo ou método da equivalência patrimonial.

4.3 – ASPECTOS CONTÁBEIS

Os investimentos temporários, no Balanço Patrimonial, compõem um subgrupo
próprio apresentado da seguinte forma:

Ativo Circulante
- INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- APLICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
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- INVESTIMENTOS EM OURO – ATIVO FINANCEIRO
  (-) PROVISÃO para AJUSTE ao VALOR de MERCADO

Ativo Realizável a Longo Prazo
- INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- APLICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO
- INVESTIMENTOS EM OURO – ATIVO FINANCEIRO

      (-) PROVISÃO para AJUSTE ao VALOR de MERCADO

Estas  contas  possuem a  função  de  registrar  as  alocações  dos  investimentos
temporários  no  mercado  financeiro  ou  de  capitais,  os  rendimentos  ganhos  até  o
encerramento do exercício social e a provisão para ajustá-los ao valor de mercado,
quando este for menor, segundo disposição do art. 183 da Lei 6.404/76.

Cabe ressaltar que a contrapartida da provisão para ajuste ao valor de mercado
não é dedutível pela legislação do Imposto de Renda, devendo, pois, ser adicionada ao
Lucro  Líquido do Exercício  na determinação do Lucro Real  para apurar  a base  de
cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Por outro lado,  o  funcionamento das  contas  representativas de investimentos
temporários é o seguinte: os seus saldos aumentam por meio de débitos e diminuem
mediante créditos.

Já  as  contas  de  provisão,  que  são  contas  retificadoras  de  ativo,  possuem
funcionamento inverso ao das contas do seu grupo, isto é, aumentam seus saldos
mediante créditos e diminuem seus saldos mediante débitos.

Portanto,  para  a  correta  avaliação  dos  investimentos  pendentes  de  resgate,
segundo os princípios fundamentais de contabilidade, por ocasião do encerramento do
exercício social, devemos calcular a rentabilidade alcançada no período e registrá-la
como receita financeira em contrapartida da conta do investimento temporário, bem
como  verificar  se  o  valor  de  mercado  corresponde  ao  valor  de  aquisição  do
investimento. Caso o valor de mercado seja menor, deve-se fazer o provisionamento
da diferença em contrapartida de despesas com provisão.

4.4 – ASPECTOS LEGAIS

A Lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/1976), em seu art. 175, dispõe
que o exercício social terá a duração de 01 (um) ano, cuja data do término será fixada
no  estatuto.  O art.  179,  por  sua  vez,  estabelece  os  critérios  de classificação  dos
ativos.  No parágrafo  único do mencionado artigo,  a lei  vincula a classificação dos
incisos I e II ao ciclo operacional da empresa, para o caso de ele ser superior a um
ano.

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data
do término será fixada no estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de
alteração  estatutária  o  exercício  social  poderá  ter  duração
diversa.

...

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
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...

Parágrafo único.  Na companhia em que o ciclo  operacional  da
empresa  tiver  duração  maior  que  o  exercício  social,  a
classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo
desse ciclo.

No art. 183 da mesma lei encontramos os critérios da avaliação do ativo e no seu
parágrafo 1º está definida a expressão valor de mercado para os investimentos.

Art. 183. 
...
§1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor de
mercado:
...
b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de
realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e
demais  despesas  necessárias  para  a  venda,  e  a  margem  de
lucro;
c)  dos  investimentos,  o  valor  líquido  pelo  qual  possam  ser
alienados a terceiros.

Por seu turno, os ganhos decorrentes dos investimentos temporários, mesmo os
não  realizados,  em face  da  aplicação  do  princípio  contábil  da  competência,  serão
levados à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), conforme §1º do art. 187
da lei societária.

Art. 187. ...

§1º  Na  determinação  do  resultado  do  exercício  serão
computados:

a)  as  receitas  e  os  rendimentos  ganhos  no  período,
independentemente da sua realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.

No concernente às notas explicativas, o art. 176, em seu parágrafo 5º, da Lei nº
6.404/1976, estabelece que deverão ser indicados os principais critérios de avaliação
dos  elementos  patrimoniais,  os  ajustes  e  as  provisões  para  atender  a  perdas
prováveis. Vejamos o dispositivo:

Art. 176. ...

§5º As notas deverão indicar:

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente  estoques,  dos  cálculos  de  depreciação,
amortização  e  exaustão,  de  constituição  de  provisões  para
encargos  ou  riscos,  e  dos  ajustes  para  atender  a  perdas
prováveis na realização de elementos do ativo;
b)  os  investimentos  em outras  sociedades,  quando  relevantes
(art. 247, parágrafo único);
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O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) se pronunciou por meio da NBC T 4,
estabelecendo as seguintes regras de avaliação:

a) Os  componentes  do  patrimônio  com  cláusula  de  atualização
monetária pós-fixada são atualizados até a data da avaliação;

b) As aplicações em ouro, como ativo financeiro, são avaliadas pelo
valor de mercado;

c) Os  investimentos  temporários  são  avaliados  ao  custo  de
aquisição  e,  quando  aplicável,  acrescidos  de  atualização
monetária, dos juros e outros rendimentos auferidos;

d) Os  direitos,  títulos  de  crédito  e  quaisquer  outros  créditos
mercantis,  financeiros  e  outros  prefixados,  são  ajustados  em
valor presente.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Parecer de Orientação nº
17 de 1989 (PO-17/89), se pronunciou da seguinte forma a respeito da provisão para
ajuste ao valor de mercado:

PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR DE MERCADO. (PO-17/89)
Para efeito da constituição das provisões previstas nos incisos I e
III, do artigo 183, da Lei n° 6.404/76, o valor de mercado, que
servirá  de  parâmetro  para  a  avaliação  de  títulos  e  valores
mobiliários, deverá considerar a média aritmética ponderada da
última cotação diária ocorrida  no exercício,  na Bolsa  de maior
volume de negociação, desprezando-se, se existentes, cotações
derivadas de negociações atípicas.

5 – INVESTIMENTOS PERMANENTES

Conforme visto no art. 179 da Lei nº 6.404/1976, as participações permanentes
em outras sociedades e os bens e direitos de qualquer natureza, não classificáveis no
ativo circulante e longo prazo, e que não se destinem à manutenção da atividade da
companhia  ou  da  empresa,  são  classificados  no  Ativo  Permanente  no  subgrupo
INVESTIMENTOS. 

Observa-se que os bens e direitos a serem classificados nesse  subgrupo não
podem ser classificáveis no ativo circulante ou realizável a longo prazo e não devem
se constituir em meios a consecução da atividade econômica da empresa, pois, neste
último caso, deverão ser classificados no Ativo Permanente - Imobilizado.

Da inteligência do dispositivo societário se infere que se trata de dois tipos de
Investimentos classificáveis nesse subgrupo: “as participações permanentes em
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no
ativo circulante ou longo prazo”.

As  participações  permanentes  em  outras  sociedades  são  os  investimentos
efetuados pala aquisição de ações ou quotas do capital social de outras empresas,
com intenção de permanência. Essas participações societárias têm tratamento legal
próprio definido nos arts. 248 a 250 da lei das sociedades por ações e regulamentado
pela  Instrução  CVM  nº  247/96.  Será  objeto  de  estudo  detalhado  nos  tópicos
seguintes.
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Os bens e direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante ou
realizável  a  longo  prazo,  e  que  não  se  destinem à  manutenção  da  atividade  da
companhia ou da empresa compreendem os Investimentos que não se constituem em
meios  necessários  à  consecução  da  finalidade  da  entidade.  São  exemplos  de
investimentos  dessa natureza os  direitos  de propriedade sobre obras  de artes,  as
antigüidades  e  os  imóveis  não  de  uso,  os  quais,  geralmente,  apresentam  uma
expectativa de realização em valores que ultrapassam o custo de aquisição.

Para satisfazer uma das finalidades da contabilidade, que é a evidenciação de
todos os fatos contábeis, e para possibilitar interpretação exata das demonstrações
financeiras,  os  bens  e  direitos  de  qualquer  natureza,  não  classificáveis  no  ativo
circulante  e  realizável  a  longo  prazo,  e  que  não  se  destinem  à  manutenção  da
atividade da companhia ou da empresa devem ser agrupadas em subcontas próprias.
Adotando essa prática se obtém a identificação de cada bem ou direito de imediato,
mesmo por ocasião da baixa ou saída destes do Ativo Permanente.

 Vejamos  como  os  investimentos  permanentes  podem  ser  apresentados  no
Balanço Patrimonial:

- ATIVO PERMANENTE

- INVESTIMENTOS

- PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

AVALIADAS PELO MÉTODO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO

- Participações permanentes em outras empresas

Ações da Cia. SEMPREBEM
Ações da Cia. BELOMONTE
Quotas de Capital da Empresa PAMONHA Ltda.

- Investimentos Incentivados
EMBRAER
FINAM
FINOR
FISET

- (-) Provisão para Perdas Prováveis na Realização
                       

AVALIADAS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

- Em sociedades controladas

Cia. QUEBRA-GALHO S.A.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO
Cia. BOMNEGÓCIO S.A.
( - ) DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO
EMPRESA COQUEIROS Ltda.
( - ) PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS

INVESTIMENTOS RELEVANTES E INFLUENTES EM
SOCIEDADES COLIGADAS

TAMBO BOM LEITE S.A.

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
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Obras de Artes e Antigüidades
(-) Provisão para perdas prováveis na realização
Imóveis de renda não destinado ao uso
(-) Depreciação acumulada

5.1 – CONCEITO

Os investimentos permanentes são as aplicações de recursos em participações
no  capital  social  de  outras  sociedades  e  em  direitos  de  qualquer  natureza  não
classificáveis no ativo realizável (circulante e longo prazo) e que não se destinem à
manutenção da atividade da empresa.

O  caráter  que  os  distingue  dos  investimentos  temporários  é  exatamente  a
intenção  de  permanência que  deve  estar  manifestada.  Esta  intenção  é
normalmente manifestada no momento da aquisição do investimento e materializada
pelo simples registro no grupo do Ativo Permanente no subgrupo Investimento, porém
ela pode ser manifestada em momento posterior com inscrição no mesmo subgrupo.

5.2 – CRITÉRIOS LEGAIS

Consoante dispõe o art. 179 da Lei nº 6.404/76, inciso III, tais direitos devem
ser classificados:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

...

III - em investimentos: as participações permanentes em outras
sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis
no  ativo  circulante,  e  que  não  se  destinem à  manutenção  da
atividade da companhia ou da empresa;

 Conforme  já  vimos,  são  dois  os  tipos  de  investimentos  que  devem  ser
classificados no subgrupo de Investimentos, ou seja, as Participações Permanentes
em outras Sociedades e Outros Investimentos Permanentes.

As Participações Permanentes em Outras Sociedades são aquelas participações
no Capital Social das outras sociedades, representadas por ações e quotas. Para que
sejam considerados nesse subgrupo esses investimentos devem ter a característica de
permanente e devem estar aplicados na formação de capital de outras sociedades.
Portanto,  excetuam-se  desse  conceito  os  investimentos  de  natureza  temporária  e
puramente especulativos, sobre os quais a sociedade detentora não possui a intenção
de permanência.

As Participações Societárias Permanentes em outras Sociedades podem ser de
natureza Voluntária ou serem decorrentes de Incentivos Fiscais, que dentro de certas
circunstâncias  também são  voluntárias,  pois  ninguém esta  obrigado a  investir  em
incentivos fiscais, constituindo o seu exercício mera liberalidade. 

Os Investimentos Voluntários são aqueles realizados pelas empresas em outras
sociedades, considerando-se a sociedade investida como se fosse uma extensão das
atividades  da  própria  empresa  investidora.  A  sociedade  investida  pode  ser  uma
coligada, controlada ou simplesmente uma sociedade na qual se pretende, de forma
permanente, participar do capital social. 
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Os Investimentos decorrentes de Incentivos Fiscais têm origem por destinação
de  parcela  do  Imposto  de  Renda  devido  em  projetos  como:  FINOR  (Fundo  de
Investimentos do Nordeste) e FINAM (Fundo de Investimento da Amazônia).
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5.3 – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

O art. 183, inciso III, da Lei nº 6.404/76, estabelece a forma de avaliação dos
investimentos permanentes no capital de outras sociedades. Como é este o tipo de
investimento que interessa ao nosso estudo no momento e porque é ele quem traz as
maiores  dificuldades  aos  estudantes,  em  particular  aos  concursandos,  vejamos,
novamente, a letra do texto legal:

Art.  183.  No  balanço,  os  elementos  do  ativo  serão  avaliados
segundo os seguintes critérios:
...

III - os investimentos em participação no capital social de outras
sociedades,  ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250,  pelo
custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis
na  realização  do  seu  valor,  quando  essa  perda  estiver
comprovada como permanente, e que não será modificado em
razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou
quotas bonificadas;

Da leitura do texto legal, depreende-se que são duas as formas de avaliação
das Participações Permanentes em outras Sociedades. Uma delas, sendo inclusive a
regra geral, é a avaliação dos investimentos pelo custo de aquisição, ajustado por
provisão  para  perdas  quando esta  estiver  comprovada  como permanente.  A
outra forma de avaliação das participações societárias é a encontrada no art. 248 da
lei  societária.  O  dispositivo  trata  da  avaliação  dos  investimentos  pelo  Método  da
Equivalência Patrimonial (MEP).

O uso de uma ou de outra forma de avaliação das Participações Societárias no
Capital de outras Empresas  não constitui liberalidade da sociedade avaliadora ou
investidora. O MEP só pode ser utilizado nos casos expressamente determinados pela
e, subsidiariamente, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos demais casos,
isto  é,  quando  não  cabível  a  aplicação  do  MEP,  os  investimentos  devem,
obrigatoriamente, ser avaliados pelo Método do Custo.

O MEP, conforme disposto no art. 248 da lei societária e regulamentado pela
Instrução CVM nº 247/96, é usado para avaliação dos investimentos em sociedades
controladas e dos investimentos  relevantes, sobre cuja administração se exerça
influência ou que represente mais de 20% do capital social de sociedades coligadas e
equiparadas a coligadas. 

O  Método  do  Custo  é  usado  para  avaliação  dos  investimentos  em  outras
sociedades,  ou  seja,  sociedades  que  não  são  coligadas  nem controladas  ou  que,
mesmo sendo sociedades coligadas, o investimento não é relevante para a investidora
ou esta não exerce influência na administração da sociedade investida ou nas quais o
valor do investimento seja menor do que 20% do capital social da investida.

6 – MÉTODO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO

Utiliza-se este método de avaliação de participação societária na forma de ações
ou  quotas  em sociedades  que não sejam coligadas ou controladas, bem como os
investimentos  em  sociedades  coligadas,  desde  que  não  sejam  relevantes,
individualmente  ou  no  seu  conjunto,  e  sobre  cuja  administração  não  se  exerça
influência.
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A lei das Sociedades Anônimas conceitua investimentos relevantes, sociedades
coligadas  e  controladas,  cujo  estudo  faremos  no  tópico  em  que  trataremos  da
avaliação de investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial. Porém, pode-se
dizer, por hora, que são avaliados pelo método do custo de aquisição quase todos os
investimentos em que a participação da sociedade investidora for inferior a 20% do
capital social realizado na sociedade investida.

Na  adoção  deste  método,  a  entidade  investidora  registra  e  avalia  os
investimentos pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas, conforme
dispõe o art. 183, III,  da Lei, ressalvando que essa provisão é necessária para se
obter  o  valor  de  mercado,  visto  que  o  critério  é  custo  de  aquisição  ou  valor  de
mercado, dos dois o menor. Ressalte-se que a provisão para perdas somente poderá
ser constituída quando a perda estiver comprovada como permanente.  Entende-se
que a perda é permanente quando a sociedade investida pedir concordata ou quando
for declarada a sua falência. Também pode haver a constituição dessa provisão em
casos  de  a  sociedade  investida  apresentar,  em  períodos  consecutivos,  prejuízos
acumulados.

Os lucros ou dividendos que cabem à investidora, por este método, devem ser
registrados como receita operacional no momento em que a empresa investida os
distribuir ou provisionar, não se fazendo, na empresa investidora, qualquer alteração
no valor do investimento efetuado com base no custo de aquisição.

ATENÇÃO!!!

Desta forma, por este método de avaliação de investimentos, o aumento
do Patrimônio Líquido na investida, pela geração de lucros ou reservas,
mesmo a reserva por reavaliação de ativos,  não deve se traduzir  em
alteração na participação societária da investidora. Porém, a redução do
PL da investida há de ser registrado pela sociedade investidora  sob a
forma de provisão para perdas, quando esta redução ou perda estiver
comprovada como permanente.

6.1 - CUSTO DE AQUISIÇÃO

Por tudo o que já se viu, podemos definir que custo de aquisição representa o
valor líquido e efetivo despendido na operação de participação societária.

Assim, o custo de aquisição engloba os valores relativos a:
 Valor aplicado na formação de capital para constituição de nova sociedade;

 Valor despendido na aquisição ou subscrição de novas ações ou quotas por
aumento de capital, inclusive ágio;

 Montante pago pela compra de ações de terceiros, inclusive ágio ou deságio;
 Valor pago a título de corretagem.

Para consolidar o estudo, buscamos o auxílio de exemplos práticos a fim de
registrarmos a operação de aquisição:

EXEMPLO 1:

A Companhia Tambaqui, com boa situação financeira, resolveu aplicar parcela de
seus recursos, de forma permanente, na empresa Tucunaré Ltda., cujo capital social é
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de  R$  20.000,00,  representado  por  20.000  quotas.  A  aquisição,  à  vista,  da  Cia
Tambaqui se limitou a 1.500 quotas ao custo unitário de R$ 1,10, isto é, com ágio de
R$ 0,10 por quota e mais uma taxa de corretagem de R$ 50,00.

Assim, os valores despendidos pela Cia Tambaqui foram:

1.500 quotas x R$ 1,00 = R$ 1.500,00

Ágio de R$ 0,10 por quota = R$    150,00

Corretagem = R$      50,00

Total = R$ 1.700,00

Esse fato deverá ser lançado pela Cia Tambaqui da seguinte forma:

   Investimento na empresa Tucunaré Ltda.
a Caixa/Bancos R$ 1.700,00

Veja  que  o  valor  despendido  a  título  de  ágio  foi  integrado  ao  valor  do
investimento, bem como o foi o valor da corretagem.

EXEMPLO 2:

A Cia Salmão adquiriu da Cia Trutas 500 ações, pagando, à vista, o montante
de R$ 5.000,00.  O capital  da Cia Trutas  é  composto  por 6.000 ações,  com valor
individual  de  R$ 10,00.  Desta  forma,  o  lançamento  contábil  da  operação,  na  Cia
Salmão, será:

   Investimento na Cia Trutas
a Caixa/Bancos R$ 5.000,00

EXEMPLO 3:

A Cia Pica Pau adquiriu da Cia Colibri a quantia de 9.000 ações pelo preço de R$
8.000,00. O capital  da Cia Colibri  é  de  R$ 100.000,00, representado por 100.000
ações. Houve, portanto, um deságio na operação de R$ 1.000,00.

O lançamento contábil na Cia Pica Pau será:

   Investimentos na Cia Colibri
a Caixa/Bancos R$ 8.000,00

Perceba que o valor do deságio foi considerado como diminuição de custo de
aquisição, sendo registrado apenas o valor líquido do investimento adquirido.

Portanto, para investimentos que serão avaliados pelo método do custo, todos
os gastos realizados para sua aquisição o integrarão, não se fazendo o destaque do
ágio ou do deságio quando existirem, isto é, o investimento será registrado pelo valor
efetivamente gasto na sua aquisição, aí incluído o valor da corretagem e do ágio. Já o
valor do deságio será deduzido, registrando-se o investimento pelo valor líquido da
transação.

6.2 - PROVISÃO PARA PERDAS

Conforme disposição da lei societária, os investimentos avaliados pelo Método
do Custo de Aquisição, devem ser registrados pelo custo, deduzidos de provisão para
perdas e corrigidos monetariamente. Corroboram com esse dispositivo os Princípios
Contábeis  da  Prudência,  Registro  pelo  Valor  Original,  Oportunidade,  Atualização
Monetária e Competência.
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Por pertinente, cabe ressaltar que “esta provisão é  indedutível” para fins de
Imposto de Renda a partir de 01 de janeiro de 1996, por força do disposto na lei nº
9.249/1995.  Entretanto,  como  o  objetivo  da  contabilidade  é  mais  amplo,  não  se
restringindo aos preceitos da legislação fiscal,  essa provisão há de ser  constituída
quando houver perdas prováveis na realização do valor do investimento, desde que
essas  perdas  sejam  comprovadas  como  permanentes  consoante  previsão  na  lei
societária.  Para os fins fiscais,  quando da apuração do Lucro Real, os valores das
despesas  com  provisão  dessa  natureza  serão  adicionados  ao  Lucro  Líquido  do
Exercício.

Dessa forma, quando houver redução no Patrimônio Líquido da sociedade
investida, decorrente de resultados negativos, isto é, prejuízos acumulados por
diversos exercícios o valor patrimonial das ações sofrerá redução e esta deverá ser
registrada na sociedade investidora. 

Supondo que a Cia Investemal seja detentora de ações da Cia Falidos, adquiridas
e registradas em seu patrimônio pelo custo de R$ 10.000,00 e que as ações da Cia
Falidos estão desvalorizadas em função de sucessivos resultados negativos e que isto
traga um reflexo para a investidora no valor de R$ 800,00, o lançamento contábil
pertinente será o seguinte:

Perdas na participação societária
a Provisão para Perdas em Participação Societária R$ 800,00

Por  se  caracterizar  em  perda  de  capital,  o  valor  da  perda  na  participação
societária é uma despesa não operacional e a provisão é conta retificadora de Ativo
Permanente – Investimento. Portanto, no Balanço Patrimonial o fato ficará registrado
no Ativo Permanente – Investimento, do seguinte modo:

Ativo Permanente

Investimentos
Ações na Cia Falidos  10.000,00

(-) Provisão para perdas     (800,00)

6.3 - DIVIDENDOS RECEBIDOS OU DECLARADOS

No Balanço Patrimonial de qualquer empresa deve estar designada a destinação
do lucro do exercício, quer no Patrimônio Líquido, sob a forma de Lucros ou Prejuízos
Acumulados ou Reservas, quer no Passivo, sob a forma de Dividendos a Pagar ou
Dividendos Propostos.

É de salientar, ainda, que consoante o disposto no art. 186 da lei societária, os
dividendos serão declarados a partir da conta Lucros Acumulados, com base em um
Lucro Ajustado nos termos do art. 202 da mesma lei.

A sociedade investidora deve providenciar a obtenção dessa informação junto a
sociedade investida, isto é, deve procurar saber se houve a declaração de dividendo
ou a proposição de dividendo, a fim de efetuar o devido lançamento desse dividendo,
se for o caso.

Em se  tratando de  distribuição  de lucro  pela  investida,  mediante  registro  no
passivo  (dividendos  a  pagar  ou  propostos),  a  investidora  deverá  reconhecer  esse
direito com o correspondente registro no ativo circulante ou realizável a longo prazo
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em  conta  própria  de  "Dividendos  a  Receber"  com  contrapartida  em  conta  de
receita operacional, "Receita de Dividendos".

Os registros contábeis serão os seguintes:

1 - Pelo reconhecimento do direito ao dividendo:

   Dividendos a Receber
a Receita de Dividendos R$ 2.000,00

2 – Pelo efetivo recebimento do dividendo:

   Caixa/Bancos
a Dividendos a Receber R$ 2.000,00

Perceba  que  a  sociedade  investida  deve  comunicar  à  sociedade  investidora
desse seu direito ao dividendo. Caso a sociedade investidora não seja informada desse
direito, ela somente o reconhecerá quando do efetivo recebimento, dispensando-se,
assim,  o  primeiro  lançamento  por  desconhecimento  do  fato  e  o  dividendo  será
contabilizado pelo seu recebimento conforme o regime de caixa da seguinte forma.

   Caixa/Bancos
a Receita de Dividendos R$ 2.000,00

Nota-se,  assim,  que,  nas  sociedades  que  avaliam  seus  investimentos  pelo
Método  do  Custo  de  Aquisição,  os  dividendos  são  sempre considerados  receita
operacional na  empresa  investidora,  ao  passo  que  as  perdas  são  consideradas
despesa não operacional. 

É bom frisar que nas sociedades que avaliam seus investimentos pelo Método da
Equivalência Patrimonial o dividendo declarado pela sociedade investida reduz o valor
do investimento, não havendo o porquê se falar em receita quando do recebimento de
dividendo,  pois  a  receita  será  reconhecida  na  avaliação  do  investimento  pela
Equivalência Patrimonial.

Atenção!

Outro  aspecto  a  analisar  é  o  caso  em  que  a  investidora  recebe
dividendo quando a aquisição do investimento conta com menos de
06 (seis) meses. 

Entende-se,  pela análise da legislação fiscal (art. 380 do RIR/99, transcrito a
seguir), que nessa hipótese a investidora adquiriu, além da participação, o direito ao
dividendo, ou seja, o dividendo já era devido ao tempo da transação ou aquisição do
investimento. Assim, por ocasião do recebimento do dividendo, nessas condições, ele
não será considerado receita operacional, mas uma redução do próprio investimento.

Art. 380.  Os lucros ou dividendos recebidos pela pessoa jurídica,
em decorrência de participação societária avaliada pelo custo de
aquisição, adquirida até seis  meses antes da data da respectiva
percepção, serão registrados pelo contribuinte como diminuição do
valor do custo e não influenciarão as contas de resultado (Decreto-
lei nº 2.072, de 1983, art. 2º).
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O lançamento desse fato será contabilizado da seguinte forma:

Caixa/Bancos
a Investimentos Permanentes

a Investimentos na Cia ZETA R$ 1.000,00

Perceba que houve um crédito em investimentos permanentes e dentro desse
grupo foi creditada a conta específica do investimento. 

Ressalte-se, entretanto, que se a empresa investidora adquiriu o investimento
em janeiro de 20x3, e a empresa investida apurou lucro e a conseqüente declaração
de  dividendo  em  20x1,  a  empresa  investidora  não  terá  direito  de  receber  esse
dividendo, pois ele pertence aos detentores ou titulares de ações no final do exercício
de 20x1, quando o dividendo foi declarado. 

6.4 – ASPECTOS FISCAIS

Os dividendos recebidos pela investidora são receitas operacionais e não são
tributadas pelo imposto de renda, portanto podem ser excluídos do lucro contábil na
apuração do lucro real (lucro fiscal = base de cálculo do imposto de renda).

Não são  dedutíveis  para  fins  de  apuração  do  lucro  real  as  provisões  para
perdas prováveis. Por isso, na apuração do Lucro Real, as contrapartidas dessas
provisões devem ser adicionados ao resultado contábil.

Os ganhos apurados na alienação da participação societária são tributáveis
pelo imposto de renda ao passo que as perdas são passíveis de dedução da base de
cálculo  do  mesmo  imposto.  Vale  frisar  que  tanto  os  ganhos  quanto  as  perdas,
decorrentes da alienação de participação societária,  são receitas ou despesas  não
operacionais.

6.5 – ASPECTOS LEGAIS E CONTÁBEIS

Observando o critério de ordem decrescente do grau de liquidez estabelecido no
art.  178,  §  1º,  a  lei  societária  insere  os  Investimentos  Permanentes  no  primeiro
subgrupo do Ativo Permanente, ao passo que o art. 179, da mesma lei, determina
quais contas devem integrar este subgrupo investimentos.

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a
facilitar  o  conhecimento  e  a  análise  da  situação  financeira  da
companhia.
§1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente
de  grau  de  liquidez  dos  elementos  nelas  registrados,  nos
seguintes grupos:

...
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado
e ativo diferido.
...
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:...

26



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

III  –  em  investimentos:  as  participações  permanentes  em
outras  sociedades  e  os  direitos  de  qualquer  natureza,  não
classificáveis  no  ativo  circulante,  e  que  não  se  destinem  à
manutenção da atividade da companhia ou da empresa;

No art. 188 da lei societária, que trata da elaboração da Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), nos é apresentada a seguinte norma:

Art. 188. A demonstração das origens e aplicações de recursos
indicará  as  modificações  na  posição  financeira  da  companhia,
discriminando:
I – as origens dos recursos, agrupadas em:
...
c)  recursos  de  terceiros,  originários  do  aumento  do  passivo
exigível a longo prazo, da redução do ativo realizável  a longo
prazo  e  da  alienação  de  investimentos  e  direitos  do  ativo
imobilizado;

II – as aplicações de recursos, agrupadas em:
a) dividendos distribuídos;
...
c)  aumento  do  ativo  realizável  a  longo  prazo,  dos
investimentos e do ativo diferido;

No que for pertinente a avaliação desses investimentos, encontramos amparo
legal no inciso III do art. 183. Este dispositivo estabelece que os investimentos devem
ser  avaliados  pelo  custo  de  aquisição,  corrigido  monetariamente  e  ajustado  por
provisão para perdas comprovadas como permanentes:

Art.  183.  No  balanço,  os  elementos  do  ativo  serão  avaliados
segundo os seguintes critérios:
...

III – os investimentos em participação no capital social de outras
sociedades, ressalvado o disposto nos arts. 248 a 250, pelo custo
de  aquisição,  deduzido  de  provisão  para  perdas  prováveis  na
realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada
como  permanente,  e  que  não  será  modificado  em  razão  do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas
bonificadas;

Da análise desse inciso III extraímos as seguintes conclusões:

1 - Em relação às participações societárias permanentes, a lei estabelece dois
critérios de avaliação:

Pelo custo de aquisição – Método de Custo

Pelo valor do patrimônio líquido – Método da Equivalência Patrimonial

O  Método  do  Custo  é  o  que  estamos  finalizando.  O  Método  da  Equivalência
Patrimonial será visto no ponto seguinte.

2 – Os investimentos pelo Método do Custo de Aquisição serão avaliados pelo
custo de aquisição e deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu
valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente.
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3 - A perda será comprovada como permanente quando a sociedade investida
apresentar prejuízos acumulados, houver a declaração de concordata ou for decretada
a  falência.  Veja  que  todas  as  hipóteses  acabam reduzindo  o  valor  do  patrimônio
líquido, sendo, em última análise essa a causa que pode ensejar a constituição da
provisão par perdas. Outro aspecto diz respeito ao princípio contábil da prudência,
pois este reclama a constituição de provisão quando existir incerteza de grau variável.
Desta forma, para constituirmos uma provisão, qualquer que seja, deve haver alguma
incerteza, seja em relação ao valor, ao fato ou outro aspecto qualquer, pois se não há
essa incerteza a perda é de fato e nesse caso devemos baixar o investimento por
perecimento, cuja baixa terá como contrapartida uma despesa não operacional e será
dedutível pela legislação fiscal.

4  –  Na  parte  final  do  inciso  sob  análise  está  grifado  “...  e  que  não  será
modificado em razão do  recebimento,  sem custo  para a  companhia,  de  ações  ou
quotas bonificadas”. Essas ações ou quotas bonificadas podem surgir pelo aumento do
capital  social  com utilização de reservas.  Veja-se  que nesse  caso  há aumento  do
capital  social  sem  que  os  acionistas  ou  sócios  tivessem  desembolsado  recurso
financeiro.  A  sociedade  investida  pode  emitir,  neste  caso,  as  chamadas  ações  ou
quotas bonificadas, repassando-as, de forma proporcional, aos detentores de ações ou
quotas. Pode, também, aumentar o valor nominal das ações já existentes. Em ambos
os casos, não há custo para a sociedade investidora.

Conforme disposto nos arts. 592 a 594 do Decreto nº 3.000/1990 - Regulamento
do  Imposto  de  Renda  (RIR/99),  as  empresas  tributadas  com  base  no  lucro  real
poderão optar por aplicações em incentivos fiscais, com parte do Imposto de Renda
devido:

“Opção na Declaração

Art.   592.  A pessoa jurídica  tributada com base no lucro real
poderá  optar  pela  aplicação  de  parcelas  do  imposto  de  renda
devido,  nos  termos  do  disposto  neste  Capítulo,  em incentivos
fiscais  especificados  nos  arts.  609,  611  e  613 (Decreto-lei  nº
1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 1º).

Art.  593.  O valor do imposto recolhido na forma dos arts. 454 e
455, mantidas as demais disposições sobre a matéria, integrará o
cálculo  dos  incentivos  fiscais  destinados  ao  FINOR,  FINAM  e
FUNRES (Lei nº 8.541, de 1992, art. 11).

Art.   594.  Os incentivos a que se refere  este Capítulo não se
aplicam  aos  impostos  devidos  por  lançamento  de  ofício  ou
suplementar, observado ainda o disposto no § 11 do art. 394 (Lei
nº 4.239, de 1963, art. 18, § 5º, alínea "a", e Decreto-lei nº 756,
de 1969, art. 1º, § 6º).”

7 – MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Equivalência  Patrimonial significa  que  a  sociedade  investidora  avaliará  sua
participação societária, na sociedade investida, utilizando como parâmetro o percentual de
sua participação no capital social daquela sociedade. Esse percentual será aplicado sobre o
Patrimônio Líquido desta  Sociedade Investida, resultando no valor do investimento da
Sociedade Investidora.
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Com a  adoção  desse  método  de  avaliação  de  Investimentos  os  resultados  das
controladas e coligadas serão reconhecidos no exercício em que forem gerados. Além dos
resultados, também serão reconhecidos pela Sociedade Investidora  quaisquer outros
efeitos no Patrimônio Líquido da Sociedade Investida como, por exemplo, o aumento ou
redução de Reservas de Reavaliação e de Reservas de Capital, as quais não transitam por
resultado enquanto reservas.

O fundamento ou a lógica do método da equivalência patrimonial consiste, pois,
em se considerar que o Patrimônio Líquido Contábil representa o capital próprio ou a
riqueza própria de uma entidade. Assim, se determinada empresa possui participação no
capital social de outra, então ela terá direito à participação no Patrimônio Líquido dessa
outra sociedade na mesma proporção de sua participação no capital social. Desta forma,
por exemplo, se a empresa A participa com 20% do capital social da empresa B, ela (a
empresa A) terá direito de participar, também, de 20% no Patrimônio Líquido da empresa
B, ou de outra forma, 20% do Patrimônio Líquido da empresa B pertencem à empresa A.

Para  ilustrar  o  assunto,  de  forma preliminar,  tomemos o  seguinte  exemplo:  a
sociedade Deleitos S.A. adquire ações da Cia Soneca, que no conjunto representam 30%
do  Capital  Social  desta.  A  Deleitos  S.A.  avaliará,  invariavelmente,  essa  participação
considerando aquele percentual sobre o Patrimônio Líquido da Cia Soneca. Desta forma, se
no momento da aquisição o Patrimônio Líquido da Cia Soneca foi de R$ 100.000,00, a
participação societária será registrada, na Deleitos S.A., pelo valor de R$ 30.000,00.

Contudo,  se  a  Cia  Soneca  auferir  lucros,  mesmo  que  não  haja  distribuição  de
dividendos, a participação da Deleitos S.A. aumentará. Por exemplo, o PL da Cia Soneca
aumentou em R$ 10.000,00 decorrente de resultados obtidos, passando o PL a ser R$
110.000,00.  Imediatamente a Deleitos  S.A.  reconhecerá  essa  variação patrimonial na
sociedade investida, aumentando o valor do seu investimento em R$ 3.000,00. A sua
participação passará para R$ 33.000,00 (30% de R$ 100.000,00, valor original; mais 30%
de R$ 10.000,00,  valor  do  resultado gerado  na sociedade  investida).  Perceba  que o
percentual  de  participação  societária  não  foi  alterado,  pois  não  houve  mudança  na
estrutura do Capital Social da sociedade investida.

Tentamos, com esse exemplo, de forma bem resumida, demonstrar o princípio deste
método de avaliação de investimentos. Entretanto, o método da equivalência patrimonial
apresenta algumas particularidades próprias e se configura, no todo, em operações mais
complexas do que a acima apresentada. Nos tópicos seguintes procuraremos explicar
suficientemente estes aspectos específicos do método de avaliação, de modo que você
possa resolver quaisquer questões de provas envolvendo o assunto.

A par dessa introdução simplória, podemos conceituar o método da equivalência
patrimonial como sendo aquele em que os investimentos da sociedade investidora são
avaliados tendo como referência o percentual de participação no capital social da sociedade
investida  aplicado  sobre  o  Patrimônio  Líquido  desta  mesma  sociedade  investida,
consignando, com isso, os resultados e quaisquer variações patrimoniais na sociedade
investida a partir do momento de sua geração, independentemente de o resultado ser
positivo ou negativo e de haver ou não distribuição de dividendos ou lucros.

7.1 – DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS

Para  que  possamos  entender  o  processo  de  avaliação  de  investimentos  pelo
Método da Equivalência Patrimonial – MEP, é necessário que algumas definições, como
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sociedade controladora, sociedade coligada normal e por equiparação, relevância etc.
sejam  analisadas  de  forma  pormenorizada.  Para  tanto,  nos  socorremos  dos
enunciados da Lei nº 6.404/76 e os dizeres da Instrução CVM nº 247/96, esta última
complementada por nota explicativa emitida pela própria CVM.

7.1.1 – CONTROLADA E CONTROLADORA

O conceito oficial dessas duas figuras jurídicas é encontrado no § 2º do art. 243 da lei
societária, que assim preceitua:

Art.  243.  O  relatório  anual  da  administração  deve  relacionar  os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.

...
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações  sociais  e  o  poder  de  eleger  a  maioria  dos
administradores.

Do comando  legal  se  extrai  que  sociedade  controladora  é  aquela  que  possui  a
titularidade de mais da metade (ou mais de 50%) das quotas ou ações com direito a
voto de  outra  sociedade,  que  será  controlada.  O  controle  não  necessita  ser  direto,
podendo ser por intermédio de outra controlada, isto é, admite-se o controle indireto. 

Assim, por exemplo, se a sociedade Anchova S.A. participa com 51% do capital
votante da sociedade Baleia S.A. e, esta, por sua vez, participa da com 60% do Capital
votante  da sociedade  Cará  S.A.,  então  a  sociedade  Anchova  S.A.  é  controladora  da
sociedade Baleia S.A. de forma direta e da sociedade Cará S.A. de forma indireta, que são
suas controladas.

Isto é assim porque, se a sociedade Anchova S.A. dita as regras que devem ser
seguidas pela sociedade Baleia S.A., ela, de forma indireta estará ditando, também, a
conduta da sociedade Cará S.A., pois esta última é controlada da sociedade Baleia S.A.,
logo seguirá as diretrizes por ela traçada, mas a sociedade Baleia S.A. traçará diretrizes
para  a  sociedade  Cará  S.A.  conforme  orientações  de  sua  controladora,  a  sociedade
Anchova S.A..

É de se salientar, ainda, que a titularidade do Capital Social há de ser permanente,
pois quando não possui esse caráter, o investimento é classificado no Ativo Circulante ou
Realizável a Longo Prazo, conforme já vimos no início do nosso estudo e corroborado por
orientação da própria CVM.

Outro aspecto interessante é o que diz respeito à preponderância nas deliberações
sociais. De regra, tem-se preponderância quando se possui a maioria do Capital Votante.
Entretanto, na prática, em situações não raras, é possível que uma parcela do capital
votante, menor que a maioria, defina os rumos de uma sociedade. É o caso em que as
ações  da  sociedade  investida  estão  pulverizadas  no  mercado  de  forma  que,  nas
assembléias deliberativas, grande parte dos acionistas minoritários e os detentores de
ações preferenciais sem direito a voto, não participam das deliberações tomadas pela
maioria presente.

Por oportuno, cabe mencionar que a lei das Sociedades Anônimas, em seu art. 15, §
2º, preceitua que as ações sem direito a voto não poderão exceder a 50% do total das
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ações de uma companhia. Com isto, a lei admite a possibilidade de o Capital Votante estar
representado por apenas 50% do Capital Total. 

Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens
que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de
fruição.

§  1º  As  ações  ordinárias  da  companhia  fechada  e  as  ações
preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma
ou mais classes.

§  2o  O  número  de  ações  preferenciais  sem  direito  a  voto,  ou
sujeitas a restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar
50% (cinqüenta por cento) do total das ações emitidas. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Ora,  ocorrendo  essa  hipótese,  25%  do  Capital  Total  mais  uma  ação  pode
representar a maioria do Capital Votante, isto é, a detenção, de forma permanente, de
25,01% do Capital Total pode representar a preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger a maioria dos administradores, desde que a companhia tenha 50% do seu
capital representado por ações sem direito a voto e que o investidor ou investidora com
participação de 25,01% possua somente ações ordinárias, isto é, ações representativas do
capital votante.

No § 3º do art. 243 da lei das sociedades anônimas, observa-se a exigência da
interveniência da CVM, desta feita com relação as informações que devem ser divulgadas
ou veiculadas pelas companhias abertas:

Art.  243.  O  relatório  anual  da  administração  deve  relacionar  os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.

...
§ 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre
coligadas  e  controladas,  que  forem  exigidas  pela  Comissão  de
Valores Mobiliários.

Com respeito ao assunto e dentro de sua competência, delegada pela lei, a CVM, por meio da Instrução
247/96, assim se pronunciou:

Art. 3º - Considera-se controlada, para os fins desta Instrução:
I  -  Sociedade  na  qual  a  investidora,  diretamente  ou
indiretamente,  seja  titular  de  direitos  de  sócio  que  lhe
assegurem, de modo permanente:

a) - preponderância nas deliberações sociais; e
b) - o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores.

II  -  Filial,  agência,  sucursal,  dependência  ou  escritório  de
representação no exterior,  sempre  que os respectivos ativos  e
passivos não estejam incluídos na contabilidade da investidora,
por força de normatização específica; e

III  -  Sociedade  na  qual  os  direitos  permanentes  de  sócio,
previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo estejam
sob controle comum ou sejam exercidos mediante a existência de
acordo  de  votos,  independentemente  do  seu  percentual  de
participação no capital votante.
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Parágrafo Único - Considera-se, ainda, controlada a subsidiária
integral, tendo a investidora como única acionista.

Percebe-se, portanto que, com relação a definição de sociedade controladora e
controlada, a CVM reproduziu, basicamente, o texto da lei. Entretanto, a autarquia avançou
no conceito inserindo no rol das sociedades controladas as filiais, agências,  sucursais,
dependências e escritórios de representação no exterior de sociedades brasileiras, quando
estas extensões necessitam se constituir com personalidade jurídica própria em faca da
legislação do país alienígena. Importante frisar que nestas condições as filiais, sucursais
etc. serão subsidiárias integrais da sociedade brasileira, isto é, serão empresas de capital
brasileiro com um único sócio ou acionista!

Antes  que haja  interpretação  equivocada  sobre  o que seja  subsidiária  integral,
convém frisar que esta figura não ocorre somente quando uma empresa brasileira possua
filiais,  sucursais  etc.  no  exterior  que necessitam se  revestir  de personalidade jurídica
própria, em face da legislação daqueles países, pois esta figura jurídica é perfeitamente
compatível  com  a  legislação  nacional.  Assim,  poderemos  ter  uma  empresa  nacional
constituída  com  capital  subscrito  por  uma  única  e  outra  empresa  nacional.  Então,
subsidiária integral é aquela empresa de capital nacional que possui como única sócia ou
acionista outra  empresa brasileira,  seja  por força  de legislação alienígena ou por  ato
voluntário da empresa nacional!

Por fim, cabe tecer um breve comentário sobre outra forma de controle, o controle
comum.  Esta  forma  de  controle  é  muito  utilizada  na  prática  pelos  grandes  grupos
empresariais onde diversas pessoas ou empresas são participantes do capital social de
outra ou outras, cuja participação individual não atinge percentual suficiente para garantir
a preponderância nas deliberações. Por questões de interesses e de administrabilidade,
algumas pessoas ou empresas, leia-se sócios ou acionistas, pactuam no sentido de unir
seus  capitais  formando  um grupo que,  no  conjunto,  representa  a  maioria  do  capital
votante. É de salientar que, para esta figura jurídica, o percentual de participação na
sociedade investida é irrelevante.

Para dar maior clareza ao assunto, tomemos o seguinte exemplo:

A empresa BOMCAIXA S/A possui o seu capital social, de R$ 6.780.000,00, formado
por 2.712.000 ações preferencias e 4.068.000 ações ordinárias. O seu estatuto prevê que
somente as ações ordinárias têm direito a voto nas deliberações principais da companhia.
Desta forma, o detentor ou detentores de  2.034.001 ações (mais de 50% do capital
votante)  terão assegurados a preponderância nas deliberações da companhia. Porém,
nenhum  acionista,  de  forma  isolada,  possui  esta  quantidade  de  ações.  A  empresa
CAIXACURTO S/A possui 2.013.660 (49,5% do capital votante) o que não lhe assegura a
preponderância absoluta nas deliberações da companhia. Há a empresa GRANACURTA
LTDA que investiu apenas R$ 24.408,00, adquirindo 24.408 ações ordinárias (0,6% do
capital votante) da empresa BOMCAIXA S/A. As duas sociedades investidoras acordaram
no sentido de tomarem as deliberações em conjunto. Como o somatório de suas ações
ordinárias  representa  50,1%  do  capital  votante  da  companhia  BOMCAIXA  S/A,  elas
passaram a ser as controladoras daquela empresa. 

O perfeito entendimento do exemplo acima será muito útil para dirimir certas dúvidas
que poderão surgir ao longo do nosso estudo, principalmente no concernente a quem deve
avaliar  os  seus  investimentos  pelo  MEP.  Perceba  que,  pelo  exemplo,  a  empresa
GRANACURTA LTDA, com apenas 0,6% do capital votante da empresa BOMCAIXA S/A, o
que representa somente 0,36% do capital total, é a sua controladora, juntamente com a
empresa CAIXACURTO S/A! 
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7.1.2 – COLIGADA

O conceito legal de Sociedade Coligada nos é fornecido pelo § 1º, do art. 243 da lei
das sociedades anônimas que assim dispõe:

Art.  243.  O  relatório  anual  da  administração  deve  relacionar  os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1º São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10%
(dez por cento) ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.

Desta forma, a única condição para que se considere uma sociedade coligada de
outra é a sua participação com, no mínimo, 10% do Capital Social da outra sociedade
(investida). Não há previsão de participação indireta e tampouco referência à espécie de
ações ou do tipo societário adotado na constituição da empresa. Portanto, pode haver
coligação de Sociedade Anônima em Limitada e vice-versa e, no caso de ser a investida
uma  Sociedade  Anônima,  não  importa  se  a  participação  é  constituída  por  ações
preferenciais ou ordinárias. Para caracterizar a coligação importa apenas que as ações
possuídas pela sociedade investidora sejam em percentual igual ou superior a 10% do
Capital Social da sociedade investida.

Um exemplo hipotético nos ajudará a elucidar os conceitos antes desenvolvidos. 

Supondo que a CIA TUCUNARÉ tenha participação no Capital Social em diversas
empresas, como segue:

1 – 11% do Capital, sem direito a voto, da CIA CARÁ;

2 – 6% do Capital com direito a voto e 7% do Capital sem direito a voto da
CIA TAMBAQUI;

3 – 4% do Capital com direito a voto e 5% do capital sem direito a voto da
CIA TRUTA; e

4 – 3% do Capital com direito a voto e 4% do Capital não votante da CIA
SALMÃO.

Considerando,  tão  somente,  essas  participações  societárias  da CIA  TUCUNARÉ,
conclui-se que:

1 – A CIA CARÁ e a CIA TAMBAQUI são suas coligadas;
2 – A CIA TRUTA e a CIA SALMÃO não são coligadas da CIA TUCUNARÉ. 

7.1.3 – EQUIPARADA A COLIGADA

Pelo disposto nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único do art. 2º da Instrução
CVM  nº  247/96,  percebe-se  o  surgimento  da  figura  da  sociedade  equiparada  à
coligada. Além disto, salienta aquela autarquia, que a equiparação pode ser de forma
direta ou indireta. 

Nesse  conceito  de  sociedade  equiparada  à  coligada,  não  nos  interessa  o
percentual de participação do capital social. Interessa-nos a participação no  capital
votante representado pelas ações ordinárias.

Portanto,  consoante  o  disposto  no  art.  15  da  lei  societária,  que  limita  o
percentual máximo de ações preferenciais em 50% e supondo que estamos diante de
uma empresa que tenha seu capital social constituído com aquele percentual de ações
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preferenciais, uma sociedade que participa com apenas 5% do capital votante será
considerada coligada por equiparação de forma direta.

Outro aspecto a merecer  nossa atenção diz  respeito  à participação indireta,
fazendo  surgir,  também,  a  figura  da  coligada  por  equiparação.  Nesse  particular,
tomemos o seguinte exemplo:

A empresa A detém 25% do capital do capital da empresa B, sem controlá-la. B
é coligada de A. A Empresa B participa do capital votante da empresa C com 40%,
sem controlá-la. É de salientar que o capital de C é composto de ações ordinárias e
preferenciais, logo a participação de B em C pode representar apenas em 20% do
capital total. Mesmo assim, C é coligada de B. A participação indireta de A no capital
votante de C é de 10% (25% de 40% ou 0,25 x 0,4 = 0,10, ou seja 10%), logo C é
coligada  de  A  por  equiparação  indireta.  É  interessante  notar  que  a  participação
indireta de A no capital total de C é menor do que 10%, mas como já o dissemos, não
nos interessa a participação no capital total. Interessa-nos, na análise da equiparação,
apenas, a participação direta ou indireta no capital votante.

Para fechar o tópico, transcrevemos o art. 2º da Instrução CVM nº 247/96:

Art.  2º  -  Consideram-se  coligadas  as  sociedades  quando  uma
participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da
outra, sem controlá-la.

Parágrafo Único - Equiparam-se às coligadas, para os fins desta
Instrução:

a) - as sociedades quando uma participa indiretamente com 10%
(dez  por  cento)  ou  mais  do  capital  votante  da  outra,  sem
controlá-la;
b) - as sociedades quando uma participa diretamente com 10%
(dez  por  cento)  ou  mais  do  capital  votante  da  outra,  sem
controlá-la, independentemente do percentual da participação no
capital total.

7.1.4 – INVESTIMENTO RELEVANTE

O conceito de investimento relevante diz respeito,  unicamente, à  sociedade
investidora.  A  definição  legal  de  investimento  relevante  nos  é  fornecido  pelo
parágrafo único do art. 247 da lei societária que assim dispõe:

Art.  247. As notas explicativas dos investimentos relevantes devem
conter  informações  precisas  sobre  as  sociedades  coligadas  e
controladas e suas relações com a companhia, indicando:
...

Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor  contábil  é
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido
da companhia;

b)  no  conjunto  das  sociedades  coligadas  e  controladas,  se  o  valor
contábil  é  igual  ou superior  a 15% (quinze por cento)  do valor  do
patrimônio líquido da companhia.
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Constata-se que um investimento é relevante se ele representa, no mínimo e
isoladamente,  10% do Patrimônio Líquido da sociedade investidora e que seja  em
sociedade coligada, ou, se no conjunto das sociedades coligadas e controladas, o valor
contábil do investimento for equivalente a, no mínimo, 15% do Patrimônio Líquido da
companhia investidora.

A CVM, com fundamento na competência que lhe foi delegada pela lei societária,
se pronunciou, por meio da Instrução CVM nº 247/96, do seguinte modo:

Art. 4º - Considera-se relevante o investimento:
I - Quando o valor contábil do investimento em cada coligada for igual
ou  superior  a  10%  (dez  por  cento)  do  patrimônio  líquido  da
investidora; ou

II  -  Quando  o  valor  contábil  dos  investimentos  em  controladas  e
coligadas, considerados em seu conjunto, for igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do patrimônio líquido da investidora.
§  1º  -  O valor  contábil  do  investimento  em coligada  e  controlada
abrange o custo de aquisição mais a equivalência patrimonial e o ágio
não amortizado, deduzido do deságio não amortizado e da provisão
para perdas.
§ 2º - Para determinação dos percentuais referidos nos incisos I e II
deste artigo, ao valor contábil do investimento deverá ser adicionado
o  montante  dos  créditos  da  investidora  contra  suas  coligadas  e
controladas.

Percebe-se que, pelo inciso I deste ato normativo, a análise a ser efetuada para
determinar  a  relevância  de  um  investimento  de  forma  isolada  deve  considerar,
exclusivamente, os investimentos em sociedades coligadas. Assim, não se faz a análise da
relevância  dos  investimentos  em controladas,  de  forma  isolada,  pois  entende  aquela
autarquia que os investimentos em sociedades controladas são sempre relevantes.

Já na análise da relevância dos investimentos, tomados em conjunto, devemos
considerar também os investimentos que a sociedade investidora possua em controladas.
Assim, na análise conjunta somamos todos os investimentos em coligadas, coligadas por
equiparação e controladas. Se o valor contábil alcançar 15% ou mais do Patrimônio Líquido
da sociedade investidora, então os investimentos em sociedades coligadas e equiparadas a
coligadas  serão,  também, relevantes,  visto  que os  investimentos  em controladas  são
sempre relevantes!

Outro aspecto que merece relevo é o pertinente ao disposto no § 2º do ato normativo
acima transcrito, pois, conforme nele consta, devem ser adicionados aos investimentos o
montante dos créditos da investidora contra suas coligadas e controladas.

Este  dispositivo  foi  substancialmente  alterado  pela  Instrução  247.  O  texto
anterior, que normatizava o assunto, estava grafado com os seguintes dizeres: “ ...
créditos  de  qualquer  natureza...”.  Com a  nova  redação  dada  pela  Instrução  247,
entende-se que só devem ser incluídos neste cálculo os créditos  de natureza não
operacional,  tais  como  os  adiantamentos  para  futuro  aumento  de  capital  e  os
empréstimos. Isto se deve ao fato de que, com a adição desses créditos, se procura
alcançar os investimentos aplicados em ações ou que possuam essa finalidade. Logo
os  créditos  operacionais  normais,  tais  como  contas  a  receber,  não  devem  ser
considerados no cálculo da relevância. Pode-se dizer, assim, que os créditos contra as
sociedades coligadas e controlados, classificados no circulante, não devem figurar no
cálculo,  visto  que  lá  só  devem ser  registrados  os  créditos  normais  (operacionais)
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contra as sociedades coligadas e controladas. Mas, não podemos concluir que todos os
créditos contra as sociedades coligadas e controladas classificadas no Ativo Realizável
a Longo Prazo devam compor o cálculo, pois pode haver créditos operacionais contra
coligadas/controladas  com  prazo  de  realização  após  o  final  do  exercício  social
subseqüente, que não devem ser considerados.

É de ressaltar, ainda, que débitos não operacionais a favor de coligadas ou a favor
de controladas são desconsiderados na apuração da relevância. Apenas os débitos não
operacionais contra as coligadas e controladas devem ser adicionados aos investimentos
na determinação da relevância.

Atenção!!!

Veja  que  o  valor  dos  créditos  decorrentes  de  empréstimos  ou  outros
direitos só entram no cálculo para se estabelecer a relevância, mas o valor
contábil do investimento não contempla essas somas.

Convém destacar que a Lei nº 6.404/76, no § 1° do art. 248, também se manifesta
acerca do assunto, dispondo que devem ser considerados os créditos não operacionais
existentes no Ativo (Circulante ou Realizável a Longo Prazo) da empresa investidora à
empresa investida, no somatório para verificar a relevância. Excetuam-se desta regra os
empréstimos feitos pela investidora, instituição financeira, às suas coligadas ou controladas
em decorrência de serem estes oriundos de sua atividade operacional.

§ 1º Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos
deste artigo,  serão  computados como parte  do custo  de aquisição os
saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.

É prudente, ainda, que fiquemos atentos ao fato de que o valor contábil, segundo
orientação da CVM que ressalta ser por uma questão se simplicidade, deve ser apurado
antes de registrar o resultado da respectiva equivalência patrimonial e o seu reflexo no
Patrimônio Líquido da sociedade investidora. Perceba que esta forma de proceder altera os
percentuais do Patrimônio Líquido representados por participações societárias em coligadas
ou coligadas/controladas, conforme estamos diante da análise isolada ou conjunta. Este
fato poderá ser denotado nos exemplos seguintes.

Para que o assunto fique entendido, em sua plenitude, vamos analisá-lo por meio de
exemplos práticos.

EXEMPLO 1

Consideremos que a investidora Tubarão S.A., cujo Patrimônio Líquido é de R$
100.000,00, possua as seguintes participações societárias em suas coligadas:

Investida
Valor do

investimento

Empréstimo
para futuro
aumento de

capital

Duplicatas a
receber

Duplicatas a
pagar

Tambaqui R$ 10.500,00 R$ 1.500,00

Tucunaré R$   5.000,00 R$ 7.000,00

Truta R$   4.000,00 R$ 15.000,00

TOTAIS R$ 19.500,00 R$ 7.000,00 R$ 15.000,00 R$ 1.500,00

36



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

Analisando esses investimentos no aspecto de relevância teremos:

a) Isoladamente

O investimento  de  R$  10.500,00,  na  investida  Tambaqui,  é  relevante  porque
representa 10,5% do PL da sociedade investidora. Salienta-se que o valor de Duplicatas a
Pagar não deve influenciar no cálculo da relevância do investimento, conforme vimos na
definição de relevância apresentada acima.

O investimento de R$ 5.000,00, na investida Tucunaré, somado ao empréstimo para
futuro aumento de capital de R$ 7.000,00, é relevante, pois representa 12% do Patrimônio
Líquido da sociedade Tubarão. Atente-se ao fato de que empréstimo para futuro aumento
de  capital,  como  de  resto  qualquer  empréstimo,  são  créditos  não  operacionais  da
sociedade investidora quando possua, evidentemente, essa atividade como objeto social.

O investimento de R$ 4.000,00, na investida Truta, não é relevante, visto que
representa  apenas  4% do  PL  da  sociedade  investidora.  Ressalta-se  que  o  valor  de
Duplicatas a Receber não deve influenciar o cálculo da relevância do investimento, pois é
decorrente de atividade operacional.

b) No conjunto

Os investimentos efetuados nas sociedades Tambaqui e Tucunaré continuam sendo
relevantes, pois a análise do conjunto dos investimentos não lhes tira aquela condição
adquirida quando analisadas isoladamente. 

Perceba que o somatório dos investimentos, ou valor contábil dos investimentos,
é de R$ 19.500,00. A esse valor devemos adicionar o montante de R$ 7.000,00, relativo
ao  empréstimo  para  aumento  de  capital.  Assim,  o  valor  dos  investimentos,  com  a
finalidade específica de analisar a relevância, é de R$ 26.500,00. Logo, o investimento na
sociedade Truta passa a ser relevante, pois o somatório dos investimentos em coligadas e
controladas ultrapassam a 15% do PL da sociedade investidora.

A propósito, o VALOR CONTÁBIL do investimento é determinado conforme a seguir demonstrado:

(+) valor registrado corrigido monetariamente
(+) saldo do ágio não amortizado
(- ) saldo do deságio não amortizado
(- ) provisão para perdas prováveis, se houver  
(=) VALOR CONTÁBIL DO INVESTIMENTO
(+) créditos decorrentes de empréstimos ou outros direitos não operacionais  
(=) BASE DE CÁLCULO, PARA FINS DE SE ESTABELECER A RELEVÂNCIA

EXEMPLO 2

A Cia Tucunaré, cujo Patrimônio Líquido é de R$ 80.000,00, possui as seguintes
participações societárias:

- R$ 8.100,00 na coligada Cia Salmão

- R$ 3.500,00 na controlada Cia Truta

Analisando  esses  investimentos,  conclui-se  que  os  dois  investimentos  da  Cia
Tucunaré  são  relevantes,  pois  os  investimentos  em  sociedades  controladas  são
sempre relevantes e o investimento de R$ 8.100,00 na Cia Salmão, isoladamente, é
relevante, pois R$ 8.100,00 é superior a 10% do seu Patrimônio Líquido.
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Perceba que o investimento na Cia Truta é inferior a 10% do PL da Cia Tucunaré.
Entretanto, por se tratar de controlada, o investimento na Cia Truta há de ser avaliado
pelo MEP, conforme disposto no art. 248 da Lei nº 6.404/76 e corroborado pelos arts.
1º e 5º da Instrução CVM nº 247/96. Por isso, quando se trata de controlada não há
razão de se determinar a relevância do investimento, a não ser para verificar se os
investimentos em coligadas, analisados em conjunto com controladas, são relevantes.

EXEMPLO 3

A Cia Colibri, cujo Patrimônio Líquido é de R$ 30.000.000,00, possui os seguintes
participações societárias:

- R$ 120.000,00 na sociedade Canário Ltda., cujo capital social é R$ 800.000,00;

-  R$  140.000,00  na  empresa  Papagaio  S.A.,  cujo  capital  social,  constituído
exclusivamente de ações ordinárias, é de R$ 270.000,00;

- R$ 280.000,00 na empresa Periquito Ltda., cujo capital social é de R$ 1.120.000,00.
Esta  sociedade  participa  no  capital  votante  da  empresa  Pavão  S.A.  com  R$
60.000,00, o que representa 30% do capital votante;

- R$ 4.015.000,00 na Cia Sabiá, cujo capital social é de R$ 20.000.000,00; e

- R$  2.000.000,00  na  Cia  Urubu,  cujo  capital  social  é  de  R$  25.000.000,00,
constituído exclusivamente de ações ordinárias.

Analisando esses investimentos da Cia Colibri, constata-se que:

1 – A sociedade Canário Ltda. é sua coligada, visto que participa com 15% do capital
social desta empresa. O investimento, todavia, analisado de forma isolada não é relevante,
pois não alcança 10% do PL as sociedade investidora;

2 – A empresa Papagaios S.A. é sua controlada, visto que detém mais da metade das
ações com direito a voto, o que lhe assegura a preponderância nas deliberações. Logo,
este  investimento  é  relevante  porque  todos  os  investimentos  em  controladas  são
relevantes;

3 – A empresa Periquito Ltda. é sua coligada, pois o seu investimento representa
40% do capital social daquela empresa, mas o investimento, por si só, não é relevante;

4 – a empresa  Pavão S.A.  é sua coligada por  equiparação indireta,  pois  o  seu
investimento  indireto  representa  12%  do  capital  votante  daquela  empresa.  Logo,  a
participação indireta no capital da empresa Pavão equivale a R$ 7.200,00. Perceba que
esse valor foi obtido de forma indireta, porém na análise da relevância esse investimento
não é analisado isoladamente, visto que ele faz parte do investimento na coligada direta;

5 – A Cia Sabiá é sua coligada, pois a sua participação alcança mais de 22% do
capital social daquela empresa. Esse investimento é também relevante, pois representa, de
forma isolada, mais do que 10% do PL da Cia Colibri;

6 – A Cia Urubu não é sua coligada, pois o investimento representa menos do que
10% do capital social daquela empresa.

Assim, por enquanto, pela análise individual dos investimentos, podemos afirmar que
dos investimentos da Cia Colibri, são relevantes o realizado na empresa Papagaio S.A.,
pelo  fato  de  esta  ser  sua  controlada  e  o  investimento  realizado  na  Cia  Sabiá,  pois
representa mais do que 10% do seu PL.
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A  análise  dos  investimentos  de  forma  conjunta  deve  considerar  apenas  os
investimentos realizados em coligadas e controladas. Portanto, o investimento realizado na
Cia Urubu não será considerado. Também não será considerado,  para a apuração do
percentual  do  PL  representado  por  investimentos  em  coligadas  e  controladas,  o
investimento  indireto  na  empresa  Pavão  S.A.,  pois  o  valor  desse  investimento  será
computado no investimento realizado na empresa Periquito Ltda.

Assim, a Cia  Colibri  possui  o  seguinte  quadro  de  investimentos  em coligadas  e
controladas:

- R$ 120.000,00 na coligada Canário Ltda.;

- R$ 140.000,00 na controlada Papagaio S.A.;
- R$ 280.000,00 na coligada Periquito Ltda.; e 

- R$ 4.015.000,00 na coligada Cia Sabiá.

O montante  dos  investimentos  em sociedades  coligadas  e  controladas é  de  R$
4.555.000,00, o que representa 15,18% do PL da Cia Colibri (4.555.000 / 30.000.000 X
100), logo todos os investimentos em coligadas são, também, relevantes pela análise em
conjunto.

Um aspecto interessante a ser esclarecido diz respeito a análise do investimento da
empresa Periquito Ltda. na empresa Pavão S.A., pois o mesmo deve ser considerado
relevante na empresa Periquito Ltda., pelo fato de a empresa Pavão S.A. ser coligada por
equiparação da Cia Colibri. Veja que nestas circunstâncias independe a análise que a
empresa Periquito fará (coligada direta), vale a análise da Cia Colibri (sociedade coligada
por equiparação).

7.1.5 – INVESTIMENTO INFLUENTE

A exata  definição  do  que  seja  investimento  influente  é  o  último aspecto  a  ser
analisado para que possamos determinar se um investimento em sociedade coligada deve
ou não ser avaliado pelo MEP.

Tanto o art. 248 da Lei nº 6.404/76, quanto o art. 5º da Instrução CVM nº 247/96,
condicionam a avaliação dos investimentos em sociedades coligadas pelo MEP ao exercício
da influência na administração.

São  exemplos  do  exercício  de  influência  da  sociedade  investidora  na  sociedade
investida, entre outros, os seguinte fatos:

a) participação  nas  suas  deliberações  sociais,  inclusive  com  a  existência  de
administradores comuns;

b) poder de eleger ou destituir um ou mais de seus administradores;
c) volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de assistência

técnica ou informações técnicas essenciais para as atividades da investidora;
d) significativa dependência tecnológica e/ou econômico-financeira;

e) recebimento permanente de informações contábeis detalhadas, bem como de
planos de investimento; ou

f) uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos.

Também se considera influente, pela leitura do art. 248 da lei e do art. 5º do ato
normativo expedido pela CVM, quando o investimento representa no mínimo 20% do
capital social da sociedade investida. Esta disposição apresenta, hoje, em nosso modo de
analisar o assunto, pelo duas impropriedades. Senão vejamos:

39



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

1 – que tipo de influência podia exercer uma empresa que detinha, por exemplo,
25% das ações de outra se estas ações eram todas preferenciais?

Certamente esta disposição foi incluída no art. 248 da lei e também no art. 5º do ato
normativo da CVM em função do que estava disposto no § 4º do art. 141 da Lei nº
6.404/76, que apresentou a seguinte redação:

§ 4º Se o número de membros do conselho de administração for
inferior a 5 (cinco), é facultado aos acionistas que representem
20% (vinte por cento), no mínimo, do capital com direito a voto,
a eleição de um dos membros do conselho, observado o disposto
no § 1º.

Percebe-se que os acionistas detentores de 20% (vinte por cento), no mínimo,
do  capital  com  direito  a  voto,  podiam  eleger  um  dos  membros  do  conselho  de
administração, o que representa, efetivamente, o exercício de influência. Mas veja-se
que a classe de ações teria de ser com direito a voto. É justamente neste aspecto que
o legislador pecou ao redigir o texto do art. 248, pois não fez referência a qual tipo de
capital social, quando deveria estar presente a figura do capital votante!

2 – O segundo equívoco que entendemos haver, hoje, é que o § 4º do art. 241
da Lei nº 6.404/76 teve sua redação modificada pela Lei nº 10.303, de 31/10/2001. A
matéria passou a ter a seguinte redação, inclusive com o acréscimo dos §§ 5º a 8º:

§  4º  Terão  direito  de  eleger  e  destituir  um  membro  e  seu
suplente do conselho de administração, em votação em separado
na assembléia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria
dos  titulares,  respectivamente:  (Redação  dada  pela  Lei  nº
10.303, de 31.10.2001)
I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto,
que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total
das  ações  com  direito  a  voto;  e  (Inciso  incluído  pela  Lei  nº
10.303, de 31.10.2001);
II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo,
10%  (dez  por  cento)  do  capital  social,  que  não  houverem
exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o
art. 18. (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001).

§ 5º Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a
voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto
ou  com  voto  restrito  perfizeram,  respectivamente,  o  quorum
exigido nos incisos I e II do § 4º, ser-lhes-á facultado agregar
suas  ações  para  elegerem  em  conjunto  um  membro  e  seu
suplente para o conselho de administração, observando-se, nessa
hipótese,  o  quorum exigido  pelo  inciso  II  do §  4º.  (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001);

§  6º  Somente  poderão  exercer  o  direito  previsto  no  §  4º  os
acionistas  que  comprovarem  a  titularidade  ininterrupta  da
participação acionária ali  exigida durante o período de 3 (três)
meses,  no  mínimo,  imediatamente  anterior  à  realização  da
assembléia-geral.  (Parágrafo  incluído  pela  Lei  nº  10.303,  de
31.10.2001);
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§ 7º  Sempre  que,  cumulativamente,  a  eleição  do conselho  de
administração se der pelo sistema do voto múltiplo e os titulares
de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de
eleger  conselheiro,  será  assegurado  a  acionista  ou  grupo  de
acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais do
que 50% (cinqüenta por cento) das ações com direito de voto o
direito  de  eleger  conselheiros  em número  igual  ao  dos  eleitos
pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número
de  conselheiros  que,  segundo  o  estatuto,  componha  o  órgão.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001);
§ 8º A companhia deverá manter registro com a identificação dos
acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o § 4º.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001).

Denota-se que o exercício da influência,  fixada em percentual,  foi  sensivelmente
modificado e, no entanto, no art. 248 não houve nenhuma alteração. É bem verdade que
se uma empresa detém participação no capital votante de outra que alcance 20%, ela terá
efetivamente o direito de designar um elemento do conselho de administração. Porém,
com as alterações introduzidas no art. 141, esse direito será exercido com participação de
apenas 15% no capital  votante!  Assim, de qualquer  forma a  redação do  art.  248 é
imprópria, quer por não fazer referência ao capital votante, quer porque o percentual ali
constante foi alterado.

No nosso entender, aquele dispositivo deveria ter a redação alterada, substituindo-se
o trecho “ ... ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social,...”
por  “...  ou  que  tenha  o  direito  de  eleger  um  representante  do  conselho  de
administração, ...”, visto que, com a nova redação do art. 141 até mesmo os acionistas
preferenciais poder exercer esse direito. 

No entanto, como o art. 248 da lei não foi alterado até a edição deste livro, vale a
regra nele contida, devendo-se ter o máximo de cuidado nas questões de provas!

Desta forma, enquanto não houver alteração da redação do art. 248 da lei societária,
para que os investimentos relevantes da sociedade investidora em sociedade coligada ou
equiparada possam ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial, a sociedade
investidora deve exercer influência administrativa na sociedade investida ou possuir, no
mínimo, 20% do Capital Social, independentemente de serem as ações com ou sem direito
a voto.

7.2  –  OBRIGATORIEDADE  DE  AVALIAÇÃO  PELO  MÉTODO  DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP)

A lei estabelece no art. 248, caput, que os investimentos relevantes em sociedades
coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% ou mais
do  Capital  Social,  e  em  sociedades  controladas,  serão  avaliados  pelo  método  da
equivalência patrimonial.

A Instrução CVM nº 247, de 27 de março de 1996, em seu art. 5º, regulamentando
as disposições da lei societária, estabelece que deverão ser avaliados pelo método da
equivalência  patrimonial  os  investimentos  em  cada  controlada  e  os  investimentos
relevantes em cada coligada ou equiparada a coligada. Ressalta-se que a investidora deve
exercer  influência  na  administração  ou  possuir  no  mínimo  20% do  capital  social  da
sociedade coligada.
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Portanto,  para  enfatizar  os  preceitos  da  Instrução  CVM  nº  247/96,  todos os
investimentos  em  controladas devem  ser  avaliados  pelo  Método  da  Equivalência
Patrimonial (MEP).

Já para  os investimentos em coligadas e equiparadas a coligadas, devemos
determinar se o investimento é relevante conforme visto no item 7.1.5 acima. Sendo
relevante o investimento verifica-se se a participação no capital da coligada ou equiparada
é superior a 20%. Sendo a participação superior a 20%, então o investimento é avaliado
pelo MEP. No caso de o investimento relevante ser inferior a 20% do capital social da
coligada  ou  equiparada,  devemos  verificar  se  a  investidora  exerce  influência  na
administração  da sociedade  investida,  pois  os  investimentos  dessa  natureza  somente
deverão ser avaliados pelo MEP quando existir essa influência.

Consoante  o  disposto  nos  §§  4º  a  8º  do  art.  141  da  lei  societária,  todos  os
investimentos que representam 15% ou mais do capital votante da sociedade investida
devem ser avaliados pelo MEP, pois quando possuem essa característica haverá o exercício
da influência administrativa, visto que lhes é assegurado eleger 01 (um) conselheiro do
conselho de administração e o respectivo suplente. 

Assim, os investimentos em coligadas e equiparadas somente serão avaliados pelo
MEP quando forem relevantes. Além de relevantes devem ser superiores a 20% do
capital social da investida ou, caso não atinjam esse percentual, a investidora deve exercer
influência na coligada ou equiparada.

{ A legislação fiscal, por seu turno, a par das disposições da Lei nº 6.404/76 e da
Instrução CVM nº 247/96, invoca, por meio do art. 384 do Decreto nº 3.000/99
(RIR/99), a necessidade de avaliação pelo MEP, reproduzindo, basicamente, o
texto da lei societária  ou comercial com os mesmos vícios já comentados
quando da análise da relevância.

{ Assim,  as  empresas  que  se  enquadram  nas  condições  analisadas  devem
avaliar pelo MEP os seus investimentos em controladas e os investimentos
relevantes, quando influentes, em coligadas. Essa avaliação pelo MEP há de
ser realizada tanto pela legislação comercial quanto pela fiscal!

7.3 – ASPECTOS LEGAIS

A fundamentação legal e obrigatoriedade da adoção deste método de avaliação de
investimentos  encontram  assento,  como  matriz  primária,  no  art.  248,  da  Lei  nº
6.404/1976, que assim dispõe:

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas
sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com
20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades
controladas,  serão avaliados pelo  valor de patrimônio líquido,  de
acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de
verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na
mesma data, ou até 60 (sessenta)  dias, no máximo, antes da
data do balanço da companhia;  no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes
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de  negócios  com  a  companhia,  ou  com  outras  sociedades
coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II  -  o  valor  do  investimento  será  determinado  mediante  a
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no número
anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada
ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o
número  II,  e  o  custo  de  aquisição  corrigido  monetariamente;
somente será registrada como resultado do exercício:

a)  se  decorrer  de  lucro  ou  prejuízo  apurado  na  coligada  ou
controlada;

b)  se  corresponder,  comprovadamente,  a  ganhos  ou  perdas
efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 1º Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos
casos deste artigo, serão computados  como parte do custo de
aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas
e controladas.

§ 2º A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia,
deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação
previsto no número I.

Conforme podemos observar da leitura do texto legal, a alínea “c”, do inciso III, a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é entidade apta a expedir normas complementares
sobre equivalência patrimonial. No concernente ao caput do dispositivo legal não cabe,
portanto,  outra  interpretação  senão  aquela  dada  pela  CVM.  Ressalte-se  que  existem
autores relutantes na adoção desse entendimento, pois insistem na idéia de que, segundo
a lei, o investimento em controladas também deve ter a sua relevância aferida. Para que
não pairem dúvidas aos leitores, cabe esclarecer que:

1 – O caput do art. 248 deve,  perfeitamente, ser  lido da seguinte forma: “No
balanço  patrimonial  da  companhia,  os  investimentos  relevantes  em  sociedades
coligadas ... e os investimentos em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido ...”

2  –  A  lei  delegou  competência  à  CVM  para  que  esta  expedisse  normas
complementares  sobre  a  avaliação  de  investimentos  pelo  método  da  equivalência
patrimonial, certamente a delegação há de englobar a interpretação da própria lei e aquela
autarquia  o  fez.  Desta  forma,  as  discussões  acadêmicas  e  doutrinárias  não  devem
interferir no seu estudo para o concurso. Imagine que uma questão de concurso seja
elaborada em desacordo com os dizeres da CVM. Certamente você fundamentaria o seu
recurso usando essa instrução para anular a questão ou alterar o gabarito apresentado.

A  CVM,  no  exercício  da  competência  recebida  por  delegação  legal,  emitiu  a
Instrução CVM nº 247, de 27 de março de 1996, alterada pela Instrução CVM nº 285, de
31 de julho de 1998, na qual determina nos arts. 1º e 5º, que:

Art. 1º - O investimento permanente de companhia aberta em
coligadas,  suas  equiparadas  e  em  controladas,  localizadas  no
país  e  no  exterior,  deve  ser  avaliado  pelo  método  da
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equivalência  patrimonial,  observadas  as  disposições  desta
Instrução.
Parágrafo Único - Equivalência patrimonial corresponde ao valor
do  investimento  determinado  mediante  a  aplicação  da
percentagem de participação no capital social sobre o patrimônio
líquido de cada coligada, sua equiparada e controlada.
...

Art.  5º  -  Deverão  ser  avaliados  pelo  método  da  equivalência
patrimonial:
I - o investimento em cada controlada; e
II  -  o  investimento  relevante  em cada  coligada  e/ou  em sua
equiparada,  quando  a  investidora  tenha  influência  na
administração ou quando a porcentagem de participação, direta
ou indireta da investidora, representar 20% (vinte porcento) ou
mais do capital social da coligada.

Parágrafo Único - Serão considerados exemplos de evidências de
influência na administração da coligada:

a)  participação  nas  suas  deliberações  sociais,  inclusive  com  a
existência de administradores comuns;

b)  poder  de  eleger  ou  destituir  um  ou  mais  de  seus
administradores;

c) volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento
de assistência técnica ou informações técnicas essenciais para as
atividades da investidora;
d)  significativa  dependência  tecnológica  e/ou  econômico-
financeira; 
e)  recebimento  permanente  de  informações  contábeis
detalhadas, bem como de planos de investimento; ou
f) uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos.

Depreende-se  da  leitura  do  caput  do  art.  1º,  que  o  Método  da  Equivalência
Patrimonial (MEP) é aplicado tanto aos investimentos nacionais quanto aos investimentos
alienígenas. Há, entretanto, uma ressalva a fazer, pois segundo a CVM os investimentos
permanentes das companhias  abertas é que são susceptíveis de avaliação pelo MEP, o
que esta perfeitamente de acordo com o texto da lei, visto que em sua ementa está
expresso que ela “Dispõe sobre as Sociedades por Ações”.

Outro aspecto legal que merece ser mencionado e apresentado é o pertinente a
legislação fiscal, que por meio do art. 384, do Decreto nº 3.000/99, reproduzindo o
texto da lei comercial, assim dispõe:

Art. 384.  Serão  avaliados  pelo  valor  de  patrimônio  líquido  os
investimentos  relevantes  da  pessoa  jurídica  (Lei  nº 6.404,  de
1976, art. 248, e Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art. 67, inciso
XI):

I - em sociedades controladas; e

II - em  sociedades  coligadas  sobre  cuja  administração  tenha
influência, ou de que participe com vinte por cento ou mais do
capital social.
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§ 1º  São coligadas as  sociedades quando uma participa,  com
dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la (Lei
nº 6.404, de 1976, art. 243, § 1º).

§ 2º  Considera-se  controlada  a  sociedade  na  qual  a
controladora,  diretamente  ou  através  de  outras  controladas,  é
titular  de  direitos  de  sócio  que  lhe  assegurem,  de  modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores (Lei nº 6.404, de 1976,
art. 243, § 2º).

§ 3º  Considera-se  relevante  o  investimento  (Lei  nº 6.404,  de
1976, art. 247, parágrafo único):

I - em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil
é igual ou superior a dez por cento do valor do patrimônio líquido
da pessoa jurídica investidora;
II - no  conjunto  das  sociedades  coligadas  e  controladas,  se  o
valor contábil é igual ou superior a quinze por cento do valor do
patrimônio líquido da pessoa jurídica investidora.

7.4 – TRATAMENTO DOS ITENS NÃO REALIZADOS

A instrução CVM nº 247/96, em seus arts. 9º a 11, normatiza os procedimentos
de  avaliação  de  investimentos  pelo  método  da  equivalência  patrimonial  a  serem
adotados para a obtenção do valor do investimento.

Analisando tais dispositivos normativos, percebemos que a ênfase maior é dada a
parcela de lucros não realizada intercompanhias:

Art. 9º - O valor do investimento, pelo método da equivalência
patrimonial, será obtido mediante o seguinte cálculo:
I - Aplicando-se a percentagem de participação no capital social
sobre o valor do patrimônio líquido da coligada e da controlada; e
II  - Subtraindo-se, do montante referido no inciso I,  os lucros
não realizados, conforme definido no § 1º deste artigo, líquidos
dos efeitos fiscais.

§  1º  -  Para  os  efeitos  do  inciso  II  deste  artigo,  serão
considerados  lucros  não  realizados  aqueles  decorrentes  de
negócios  com  a  investidora  ou  com  outras  coligadas  e
controladas, quando:

a)  -  o  lucro  estiver  incluído  no  resultado  de  uma  coligada  e
controlada e correspondido por inclusão no custo de aquisição de
ativos  de  qualquer  natureza  no  balanço  patrimonial  da
investidora; ou

b)  -  o  lucro  estiver  incluído  no  resultado  de  uma  coligada  e
controlada e correspondido por inclusão no custo de aquisição de
ativos  de  qualquer  natureza  no  balanço  patrimonial  de  outras
coligadas e controladas. 

§ 2º - Os prejuízos decorrentes de transações com a investidora,
coligadas e controladas não devem ser eliminados no cálculo da
equivalência patrimonial.
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§ 3º -  Os lucros e  os prejuízos,  assim como as receitas  e as
despesas  decorrentes  de  negócios  que  tenham  gerado,
simultânea  e  integralmente,  efeitos  opostos  nas  contas  de
resultado das coligadas e controladas, não serão excluídos para
fins de cálculo do valor do investimento.

Art. 10 - Para os efeitos do disposto no artigo 9º, o patrimônio
líquido  da  coligada  e  controlada  deverá  ser  determinado  com
base nas  demonstrações contábeis  levantadas na mesma data
das demonstrações contábeis da investidora.

§ 1º - Na impossibilidade de cumprimento ao disposto no caput
deste artigo, admite-se a utilização de demonstrações contábeis
da coligada e controlada em um período máximo de defasagem
de  até  60  (sessenta)  dias  antes  da  data  das  demonstrações
contábeis da investidora.
§ 2º - O período de abrangência das demonstrações contábeis da
coligada  e  controlada  deverá  ser  idêntico  ao  da  investidora,
independentemente das respectivas datas de encerramento.

§ 3º - Admite-se a utilização de períodos não idênticos, nos casos
em  que  este  fato  representar  melhoria  na  qualidade  da
informação  produzida,  sendo  a  mudança  evidenciada  em  nota
explicativa.

Art.  11  -  Para  a  determinação  do  valor  da  equivalência
patrimonial, a investidora deverá:

I  -  Eliminar  os  efeitos  decorrentes  da  diversidade  de  critérios
contábeis, em especial, referindo-se a investimentos no exterior;

II  -  Excluir  o  montante  correspondente  às  participações
recíprocas;
III  -  Reconhecer  os  efeitos  decorrentes  de eventos  relevantes
ocorridos  no período  intermediário,  no caso de demonstrações
contábeis levantadas em datas diversas; e
IV - Reconhecer os efeitos decorrentes de classes de ações com
direito preferencial de dividendo fixo, dividendo cumulativo e com
diferenciação na participação de lucros.

7.4.1 - ELIMINAÇÃO DE RESULTADOS NÃO REALIZADOS

Com a edição da resolução 247, a CVM adotou uma nova sistemática de cálculo
do  lucro  não  realizado.  Primeiro  aplica-se  o  percentual  de  participação  sobre  o
patrimônio líquido para, desse montante, subtraírem-se os lucros não realizados. Isto
porque a figura do lucro não realizado existe somente na relação entre a empresa
investidora e as suas controladas/coligadas ou entre estas últimas. Para os demais
sócios/acionistas da investida o lucro é efetivo, vale dizer, é realizado.

Exemplo:

Supondo a seguinte situação em determinada companhia A, que possua um
investimento em sua controlada companhia B. O valor contábil do investimento de A
em  B  é  de  R$  150.000,00,  antes  do  cálculo  da  equivalência  patrimonial,  o  que
representa  60%  do  Capital  Social  de  B.  O  Patrimônio  Líquido  de  B  é  de  R$
300.000,00, porém estão computados em lucros acumulados os lucros obtidos em
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vendas  realizadas  à  A,  cujos  bens  estão  no  patrimônio  de  A,  no  valor  de  R$
10.000,00.

Patrimônio Líquido da controlada B R$ 300.000,00

% de participação de A em B        60%
Lucros não realizados no PL de B R$   10.000,00

Valor contábil do investimento de A em B R$ 150.000,00
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Cálculo da equivalência patrimonial
Patrimônio Líquido de B R$ 300.000,00
% de participação        60%

Total do investimento de A em B R$ 180.000,00
(-) Lucros não realizados R$ (10.000,00)

Total do Investimento líquido de A em B R$ 170.000,00
Valor contábil do Investimento de A em B R$ 150.000,00

Resultado da Equivalência Patrimonial R$   20.000,00

Vale  enfatizar que,  pela nova Instrução,  apenas os lucros  não realizados são
eliminados  na  apuração  do  Resultado  da  Equivalência  Patrimonial.  Os  prejuízos
decorrentes de transações com a investidora, controladas e coligadas, não devem ser
eliminados no cálculo da equivalência patrimonial.

Ressalte-se  que,  para  adoção  deste  procedimento,  o  patrimônio  líquido  da
sociedade investida  deverá ser determinado com base nas demonstrações contábeis
levantadas na mesma data das demonstrações contábeis da sociedade investidora.
Entretanto,  admite-se  uma  defasagem  de  no  máximo  60  dias,  isto  é,  as
demonstrações  das  sociedades  investidas  poderão  elaborar  seus  demonstrativos
contábeis em prazo de até 60 dias antes dos demonstrativos da sociedade investidora.
O que não é possível é a sociedade investidora elaborar seus demonstrativos antes da
sociedade investida, pois o resultado desta última há de constar nos demonstrativos
daquela investidora. Outra possibilidade de utilização de períodos não idênticos de
apuração  e  levantamento  das  demonstrações  é  quando  a  adoção  desta  prática
possibilite a apresentação de informações de melhor qualidade, sendo que neste caso
há de ser efetuado uma referência em nota explicativa.

7.4.2 – IDENTIFICAÇÃO DE RESULTADOS NÃO REALIZADOS

Consideram-se não realizados os resultados quando, por exemplo, a empresa
controlada vende com lucro matérias-primas à sociedade controladora e esta não as
revender.  Quando  consideramos  controladora  e  controlada  como  entidade  única,
verifica-se  que  não  houve  lucro,  pois  o  valor  relativo  ao  suposto  “lucro”  está  no
estoque  da sociedade controladora. Por isso, esse resultado deve ser eliminado na
avaliação  do  investimento,  visto  que  a  operação  não  saiu  de  dentro  do  grupo
econômico. Não houve transação com terceiros. Se, porém, a controladora efetuar a
venda dessa matéria-prima para terceiros, então não mais se exclui esse efeito, em
face da realização do resultado. 

Analisando o assunto sob outro enfoque, imaginando, por exemplo, uma família
onde o filho menor de idade, dependente do pai, faça a venda de um bem a este com
lucro e que este bem permaneça em poder do pai. Percebe-se que a família, composta
neste caso pelo pai e o filho, não ganhou absolutamente nada com esta transação.
Agora, se o pai tivesse vendido o bem, mesmo que por igual preço pago ao filho, a
família teria um ganho, isto é, o lucro que o filho obteve na venda ao pai. Com as
empresas  acontece  exatamente  a  mesma  coisa,  isto  é,  suponha  que  a  empresa
controladora seja o pai e a empresa controlada seja o filho.
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Assim, o  resultado não realizado  é aquele  que  não  saiu de dentro  do grupo
econômico.  No caso  do exemplo acima ele  está   dentro  do  estoque de matérias-
primas da sociedade controladora.

Agora, se a operação for realizada com prejuízo, ele não deve ser eliminado, pois
dentro do grupo ainda não foi considerado esse efeito, visto que a controlada perdeu e
a controladora, teoricamente, ganhou e no momento da avaliação do investimento
esse valor se anula (art. 9º, § 2º, da Instrução CVM nº 247/96).

7.4.3  –  PROCEDIMENTOS  PARA  APURAÇÃO  DOS  RESULTADOS  NÃO
REALIZADOS

Conforme disposição da Instrução da CVM, o resultado não realizado deve ser
determinado líquido de impostos. Para o caso de estoques de produtos acabados e
mercadorias essa apuração é relativamente simples, pois se sabe o valor de aquisição
e o valor dos impostos incidentes na transação.

Entretanto, em se tratando de produtos em elaboração, em processo contínuo, o
valor da matéria-prima ali incluído é de apuração mais difícil. Neste caso devemos
partir para o conceito de margem de rentabilidade da empresa vendedora, que parece
ser o meio mais hábil para se chegar ao valor do custo.

EXEMPLO:
Se uma coligada X vender para a investidora Y o total  de R$ 15.000,00 em

matérias-primas, durante determinado exercício, e se estas matérias-primas tiveram
um custo de R$ 8.500,00 incluídos os tributos, ela teve uma rentabilidade de 43,3%.

Se no final do exercício considerado a investidora ainda tiver no estoque um
saldo de matérias-primas adquiridas de sua coligada no valor de R$ 1.000,00, então o
lucro não realizado será de R$ 433,00 (43,3% de margem de lucro na venda pela
coligada), cujo valor deve ser excluído da participação societária, conforme vimos no
item anterior.

7.5 – ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DAS INVESTIDAS E OS REFLEXOS NA AVALIAÇÃO

7.5.1 - DAS PERDAS PERMANENTES EM INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

O art. 12 da Instrução CVM nº 247/96, determina que quando existir passivo a
descoberto na sociedade investida e houver intenção manifesta da investidora de manter o
seu apoio à investida, deverá ser constituída a provisão para tal perda até o valor do
investimento. O excesso deve ser lançado em conta própria do passivo, por constituir
obrigação da sociedade investidora.

De ressaltar que essa provisão terá de ser registrada em contrapartida de resultado
não operacional.

Atenção!!!

Os  prejuízos  apurados  no  decorrer  da  avaliação  pelo  MEP  (resultado
negativo  na  Equivalência  Patrimonial)  são  considerados  despesas
operacionais,  no  entanto  as  perdas são  consideradas  despesas  não
operacionais.
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Segundo aquele ato normativo, as provisões devem ser constituídas em função
de perdas efetivas, quando decorrentes de eventos que resultarem em perdas não
provisionadas  pelas  coligadas  e  controladas  em  suas  demonstrações  contábeis  e
quando  decorrentes  de  responsabilidade  formal  ou  operacional  para  cobertura  de
passivo a descoberto. Assim, a provisão será constituída por perdas efetivas quando
houver qualquer evento, efetivo, que reduza drasticamente o patrimônio da sociedade
investida, cujo fato não tenha sido previsto nesta sociedade por meio de provisão.

Outra possibilidade de constituir a provisão para perdas permanentes é quando
há passivo a descoberto na sociedade investida e a sociedade investidora assumiu
compromisso formal para honrar certos compromissos de sua coligada ou controlada.
Neste último caso, a investidora, além de constituir provisão para perdas permanentes
até o valor do investimento, tornando o seu valor contábil nulo, terá de constituir uma
provisão  no  passivo  exigível,  caso  o  valor  do  compromisso  ultrapasse  o  valor  do
investimento.  Ora,  se  a  sociedade  investida  apresenta  passivo  a  descoberto  e  a
investidora assumiu compromisso formal de honrar obrigações de sua afiliada, então é
praticamente certo que o terá que fazer, pois a falência da investida é, praticamente,
inevitável.

 A possibilidade de constituir a provisão para perdas de investimentos não se
limita às perdas efetivas.  Há a possibilidade de constituir a provisão para  perdas
potenciais. Estas perdas potenciais devem ser estimadas quando houver tendência
de  perecimento  do  investimento,  elevado  risco  de  paralisação  de  operações  de
coligadas e controladas, eventos que possam prever perda parcial ou total do valor
contábil  do  investimento  ou  do  montante  de  créditos  contra  as  coligadas  e
controladas,  ou,  ainda,  para  cobertura  de  garantias,  avais,  fianças,  hipotecas  ou
penhor  concedidos,  em favor  de  coligadas  e  controladas,  referentes  a  obrigações
vencidas  ou  vincendas  quando  caracterizada  a  incapacidade  de  pagamentos  pela
controlada ou coligada.

A par da provisão constituída por  perdas efetivas, deve ser constituída ainda
provisão  para  perdas  potenciais,  quando  existir  passivo  a  descoberto  e  houver
intenção  manifesta da investidora em manter  o  seu apoio financeiro  à investida.
Veja-se que esta provisão decorre de ato voluntário, intencional da investidora, que
assumirá tal postura na expectativa da reversão da situação deficitária da sociedade
investida, pois por mais que haja passivo a descoberto isto nem sempre é definitivo e
pode haver recuperação da sociedade.

7.5.2  –  DA  RESERVA  DE  LUCROS  A  REALIZAR,  DOS  DIVIDENDOS  E
BONIFICAÇÕES EM AÇÕES RECEBIDOS PELA INVESTIDORA

O resultado positivo originado pela aplicação do MEP gera, para o sociedade
investidora, uma  receita operacional.  Todavia,  pela sistemática adotada por esta
forma de avaliação do investimento, quando o resultado é reconhecido pelo fato de a
sociedade investida haver tido aumento do PL, não há efetivo ingresso de recursos, ou
melhor, o aumento do ativo (receita) carece de realização.

Em face de o valor representado pelo ganho na aplicação do MEP carecer de
realização,  é  perfeitamente viável  a  constituição de Reserva de Lucros  a Realizar,
observado, obviamente, o disposto nos arts. 197 e 202 da Lei nº 6.404/76.

A CVM, por meio do art. 17 da Instrução 247/96, prevê que somente poderá
ser considerado lucros a realizar, na constituição da reserva de lucros a realizar, o
resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, considerando-se, para tanto, a
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soma algébrica do resultado do conjunto dos investimentos em controladas/coligadas.
Desta forma, se determinada investidora controlar duas empresas diferentes e em
uma delas for apurado resultado positivo e noutra resultado negativo, o valor que
poderá ser considerado para fins de constituição da Reserva de Lucros a Realizar será
o resultado líquido do conjunto dos investimentos, no caso o investimento nas duas
controladas.

Art. 17 - Para fins de constituição da reserva de lucros a realizar,
somente  poderá  ser  considerado  como  lucro  a  realizar  o
resultado  líquido  positivo  da  equivalência  patrimonial  sobre  o
conjunto dos investimentos, apurado nos termos dos incisos I e
II, do artigo 16.

Também está grifado por aquela entidade normativa que as bonificações recebidas
sem custo pela companhia não devem ser objeto de lançamento na conta do investimento
na coligada e controlada. As bonificações sem custo são decorrentes surgem quando a
sociedade investida lança mão da utilização de reservas de lucros ou de capital ou a
utilização de lucros acumulados para aumento de capital social. Esse aumento pode ser
representado por aumento no valor contábil das ações ou pela distribuição de novas ações.
Em ambas as situações não ocorrem quaisquer alterações  no PL da investida e,  em
decorrência, não deve haver qualquer registro na conta de investimento da sociedade
investidora, pois sendo o investimento avaliado pela equivalência patrimonial esses valores
já estavam consignados em investimentos. Entretanto, a incorporação de reservas e de
lucros acumulados ao capital social da investida é forma de realização destas reservas e
lucros. Assim, se na investidora houver Reservas de Lucros a Realizar decorrentes de
ganhos em participação societária avaliado pelo MEP, estes devem ser revertidos para
Lucros ou Prejuízos Acumulados, na proporção da realização em capital social na sociedade
investida.

Art. 18 - As bonificações recebidas sem custo pela investidora,
quer  sejam  por  emissão  de  novas  ações,  quer  sejam  por
aumento do valor nominal das ações, não devem ser objeto de
contabilização na conta do investimento na coligada e controlada.

Parágrafo  Único  -  Em decorrência  do  previsto  no  caput  deste
artigo, deverá ser revertida para a conta de lucros ou prejuízos
acumulados  a  correspondente  parcela  que  tiver  sido  destinada
para reserva de lucros a realizar, a que se refere o artigo 17.

Ampliando o espectro de utilização da reserva de lucros a realizar, quando tenha
sido realizado em sua totalidade ou apenas uma parcela, o inciso III do artigo 19 da
Instrução  247/96,  prevê  a  possibilidade  da  sua  destinação,  após  computado  o
dividendo  obrigatório,  para  a  constituição  de  outras  reservas  de  lucros,  inclusive
retenção  em  lucros  acumulados,  ou  para  absorção  de  prejuízo  do  exercício  ou
acumulados.

Art. 19 - A parcela revertida da reserva de lucros a realizar para a
conta de lucros ou prejuízos acumulados, se não absorvida por
prejuízos, deverá ser considerada no cálculo,  em separado, do
dividendo obrigatório no exercício em que for feita a reversão. O
excedente poderá ser destinado para:

I - Aumento de capital;
II - Distribuição de dividendo; e
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III - Constituição de outras reservas de lucros, inclusive retenção
justificada em lucros  acumulados,  ou  absorção  do  prejuízo  do
exercício, atendidas as exigências legais.

Aqui cabe uma observação importante em face das alterações introduzidas na Lei nº
6.404/1976 pela Lei nº 10.303/2001, pois segundo esta norma reformadora, a reserva de
lucros a realizar deve ser constituída a partir do dividendo declarado. Mais especificamente
se o valor do dividendo mínimo calculado, segundo o art. 202, não estiver todo realizado,
isto é, a empresa não é obrigada a distribuir dividendo sobre a parcele nele incluída que
não estiver realizada.

7.5.3 – OUTROS FATOS QUE ALTERAM O VALOR DA PARTICIPAÇÃO

Além dos  fatos  já  analisados  que  produzem reflexos  na  participação  societária,
também a alteram os ajuste de exercícios anteriores, a reavaliação de ativos da sociedade
investida  e  as  doações  e  subvenções  para  investimentos,  como  de  resto  as  demais
reservas de capital.

7.5.3.1 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os  ajustes  de  exercícios  anteriores,  na  sociedade  investida,  serão  registrados
diretamente em Lucros ou Prejuízos Acumulados. Com esse procedimento, os valores
daí decorrentes não transitam pelo resultado do exercício, porque, efetivamente, não se
referem ao exercício findo e sim a outros exercícios anteriores, porém aumentam o PL da
sociedade investida. Por isso, a sociedade investidora deve reconhecer esse ajuste pela
equivalência patrimonial em contrapartida da conta de receita ou despesa operacional,
transitando pelo resultado do exercício.

Atenção!

Em que  pese  os  ajustes  não  transitarem  por  resultado  na
sociedade investida, visto que são registrados diretamente em
conta  de  Lucros  ou  Prejuízos  Acumulados,  transitarão  por
resultado  na  sociedade  investidora,  visto  que  são  receita
operacional para esta sociedade.

7.5.3.2 – REAVALIAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE INVESTIDA

A reavaliação de bens do Ativo tangível da sociedade investida gera um aumento em
seu PL, cujo valor não advém do resultado do exercício. O registro contábil desse fato se
apresenta do seguinte modo:

Débito: Subconta representativa do bem reavaliado – ATIVO
Crédito: Reserva de Reavaliação – Patrimônio Líquido

A sociedade investidora deve reconhecer esse aumento do PL pela Reavaliação de
Ativos da investida na proporção de sua participação, mediante registro específico no
Patrimônio Líquido. O fato merece o seguinte lançamento contábil:

Débito: Investimento em coligada/controlada – Ativo

Crédito: Reserva de Reavaliação em bens de coligada/controlada - PL
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Obs.: A reserva de reavaliação na investidora será revertida para lucros acumulados
na proporção da baixa dos bens reavaliados na investida.

7.5.3.3 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO

Quando a sociedade investida receber doações e subvenções para investimentos e
outras reservas de capital, ela os registrará em reservas de capital. Por esse motivo, essas
doações acabam aumentando o valor do PL.

A sociedade investidora deverá reconhecer essa fato mediante registro contábil da
proporção que lhe cabe nesse aumento do PL da investida, mesmo que esse aumento não
seja decorrente do resultado do exercício. Ressalte-se que, mais uma vez um fato que não
representa receita na sociedade investida deve ser considerado receita operacional na
investidora!

Débito: Investimento

Crédito: Receita Operacional

7.5.4  -  VARIAÇÃO NA PORCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO

Em  caso  de  a  sociedade  investida  intentar  aumentar  seu  Capital  Social,
mediante subscrição de novas ações, os atuais sócios ou acionistas, de regra, têm
preferência na subscrição das novas ações proporcionalmente ao número de ações
que possuem. Assim, se determinada empresa detém 40% das ações de outra, ela
terá o direito de subscrever 40% das novas ações. O art. 171 da Lei 6.404/76 se
constitui na matriz legal deste direito dos acionistas antigos:

Art. 171 - Na proporção do número de ações que possuírem, os
acionistas  terão  preferência  para  a  subscrição  do  aumento  de
capital.

§ 1º Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou
classes  e  o  aumento  for  feito  por  emissão  de  mais  de  uma
espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas:

a) no caso de aumento,  na mesma proporção, do número de
ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista
exercerá o direito de preferência sobre ações idênticas às de que
for possuidor;
b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes,
mas importarem alteração das respectivas proporções no capital
social,  a preferência será exercida sobre ações de espécies e
classes  idênticas  às  de  que  forem possuidores  os  acionistas,
somente  se  estendendo  às  demais  se  aquelas  forem
insuficientes  para  lhes  assegurar,  no  capital  aumentado,  a
mesma proporção que tinham no capital antes do aumento;

c) se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das
existentes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção
do  número  de  ações  que  possuir,  sobre  ações  de  todas  as
espécies e classes do aumento.

§  2º  No  aumento  mediante  capitalização  de  créditos  ou
subscrição em bens, será sempre assegurado aos acionistas o
direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por eles
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pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou
do bem a ser incorporado.
§ 3º Os acionistas terão direito de preferência para subscrição
das emissões de debêntures conversíveis em ações, bônus de
subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações emitidas
para alienação onerosa; mas na conversão desses  títulos em
ações,  ou na outorga e no exercício  de opção de compra de
ações, não haverá direito de preferência.
§  4º  O  estatuto  ou  a  assembléia-geral  fixará  prazo  de
decadência, não inferior a 30 (trinta) dias, para o exercício do
direito de preferência. 
§ 5º No usufruto e no fideicomisso,  o direito  de preferência,
quando não exercido pelo acionista até 10 (dez) dias antes do
vencimento  do  prazo,  poderá  sê-lo  pelo  usufrutuário  ou
fideicomissário.
§  6º O acionista poderá ceder seu direito de preferência.
§  7º  Na  companhia  aberta,  o  órgão  que  deliberar  sobre  a
emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as
sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo:
a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia; ou
b)  rateá-las,  na  proporção  dos  valores  subscritos,  entre  os
acionistas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição,
reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins
e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em
bolsa, nos termos da alínea anterior.
§ 8° Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na
alínea b do § 7º, podendo o saldo, se houver, ser subscrito por
terceiros,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela
assembléia-geral ou pelos órgãos da administração. (Grifei).

Desta forma,  quando todos  os  acionistas exercem o direito  estabelecido no
dispositivo da lei, isto é, a preferência na subscrição de novas ações, a porcentagem
da participação fica inalterada e não existirão ganhos ou perdas de capital. Haverá,
isto sim, mero aumento da participação societária o que não gera nenhum resultado
ou  alteração  do  Patrimônio  Líquido  da  sociedade  investidora,  ou  seja,  o  fato  é
meramente permutativo e deverá ser lançado mediante débito na conta investimento
e crédito na conta que originou o recurso para tal aumento de participação societária.

Exemplo:

A  Cia.  FUNDOSPERDIDOS  resolveu  aumentar  seu  Capital  Social  em  R$
3.000.000,00 com emissão de novas ações previamente autorizado pela Assembléia
Geral. A Controladora TOPA-TUDO S/A, com participação de 40% no Capital Social
(maioria  do  capital  votante)  da  Cia.  FUNDOSPERDIDOS,  exerceu  o  seu  direito
plenamente  e  na  exata  proporção  de  sua  participação  no  Capital  Social,  isto  é,
subscreveu 40% das novas ações, cujos recursos tiveram origem da conta Bancos
Conta Movimento. O lançamento contábil pertinente na sociedade investidora TOPA-
TUDO S/A deve ser o seguinte: 

Débito: ATIVO PERMANENTE – INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS
Cia. FUNDOSPERDIDOS R$ 1.200.000,00

Crédito: BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO FUNDO FALSO S/A        R$ 1.200.000,00
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Consoante se denota do disposto no § 6o do dispositivo legal acima transcrito,
os acionistas antigos não são obrigados a subscrever ações na mesma proporção do
número de ações que detinham anteriormente. Desta forma podem abrir mão desse
seu direito de subscrição de novas ações. Quando algum acionista declinar desse seu
direito surge a oportunidade de outro subscrever essas ações o que acarreta, para
este  outro,  um  aumento  na  proporção  das  ações  que  possuía  antes  da  nova
subscrição, ocorrendo,  assim, variação na percentagem de participação no Capital
Social.

A variação na porcentagem de participação no Capital Social pode gerar ganhos
ou perdas para a sociedade investidora, conforme houver aumento ou diminuição na
porcentagem de participação. Este fato ocorre quando há no Patrimônio Líquido da
investida outros  valores  além do Capital  Social,  como,  por  exemplo,  Reservas  de
Capital, Reservas de Lucros, Lucros ou Prejuízos Acumulados etc.

Exemplo:

• A Cia. FUNDOSPERDIDOS aumentou seu Capital Social com emissão de
novas  ações,  em 02/01/2003,  que  foram subscritas  e  integralizadas  na
razão de R$ 1,00 por ação. O volume de ações emitidas e previamente
autorizadas  pela  assembléia  geral  foi  de  3.000.000  ações.  Com isto,  o
Capital social aumentou em R$ 3.000.000,00.

• Os  subscritores  integralizaram o  Capital  Social  por  meio  de  depósito
bancário em favor da sociedade investida. 

• o Capital Social da sociedade investida passou, com esse aumento, para
R$  5.000.000,00,  composto  por  5.000.000  de  ações.  Além  do  Capital
Social, a sociedade investida possuía em contas do Patrimônio Líquido os
seguintes valores: Reserva de ágio na emissão de ações R$ 200.000,00;
Doações  e  subvenções  para  Investimento  R$  600.000,00;  Reservas  de
Lucros R$ 1.200.000,00; e Lucros Acumulados de R$ 1.000.000,00. Desta
forma, o PL da investida que era de R$ 5.000.000,000, com a subscrição e
integralização das novas ações passou a ser de R$ 8.000.000,00.

•  a controladora TOPA-TUDO S/A, que por disposição legal tinha o direito
de subscrever 1.200.000 das novas ações, pois participava com 60% no
capital  social  da Cia.  FUNDOSPERDIDOS,  subscreveu 1.500.000,  isto é,
outros acionistas não exerceram o direito de preferência na subscrição de
300.000 ações.

Na  Cia.  FUNDOSPERDIDOS  o  aumento  do  Capital  Social  será  registrado
mediante um lançamento em que será debitada a conta Bancos Conta Movimento e
em contrapartida será creditada a conta Capital Social pelo valor de R$ 3.000.000,00.

Bancos conta Movimento
a Capital Social R$ 3.000.000,00

Pelo fato de a controladora TOPA-TUDO S/A haver subscrito quantidade maior
de  ações  do que a proporção cabida de  direito  e  considerando que o Patrimônio
Líquido da sociedade investida é composto por outros valores além do Capital Social,
é necessário que a investidora proceda, além dos registros normais da aquisição do
investimento,  ao lançamento de ajuste,  haja vista a variação na porcentagem de
participação. 
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7.5.4.1 - Registro do aumento da participação societária

O  lançamento  resume-se  ao  registro  do  valor  das  ações  adquiridas,  que
importou em R$ 1.500.000,00, na conta representativa do investimento, já que não
houve nenhum ágio ou deságio:

Débito: ATIVO PERMANENTE – INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS
Cia. FUNDOSPERDIDOS R$ 1.500.000,00

Crédito: BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCO DA PRAÇA S/A R$ 1.500.000,00

7.5.4.2 - Ajuste pela variação percentual do investimento

A participação inicial da controladora TOPA-TUDO S/A no Capital Social da Cia.
FUNDOSPERDIDOS  era  de  40%.  Como  à  época  o  Capital  Social  da  Cia.
FUNDOSPERDIDOS  era  de  R$  2.000.000,00,  o  investimento  da  controladora  no
Capital  Social  representava  R$ 800.000,00. Com a nova subscrição  de 1.500.000
ações, ela passou a possuir o total de 2.300.000 ações de um total de 5.000.000
ações. Logo, o novo percentual de participação no Capital Social passa a ser de 46%.
É de ressaltar que doravante a equivalência patrimonial será calculada por esse novo
percentual.

O Patrimônio Líquido da Cia. FUNDOSPERDIDOS antes do aumento do Capital
Social era de R$ 5.000.000,00. Com isso, o Investimento da controladora TOPA-TUDO
S/A na Cia.  FUNDOSPERDIDOS,  avaliado pela equivalência patrimonial,  era de R$
2.000.000,00.

Porém,  com a variação  do  percentual  de  participação,  é  necessário  que  se
refaça o  valor patrimonial do investimento,  aplicando-se sobre  o novo valor do
Patrimônio  Líquido  da  sociedade  investida  o  novo  percentual  de  participação  no
Capital Social da sociedade controladora.

Valor Patrimonial = R$ 8.000.000,00 x 46% = R$ 3.680.000,00

Como o valor do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial
era de R$ 2.000.000,00 e houve um débito de R$ 1.500.000,00 nesse investimento,
ele está agora representado pelo valor de R$ 3.500.000,00. Percebe-se que este valor
é diferente do acima apurado. Portanto, deve-se proceder ao ajuste necessário para
adequá-lo ao novo valor.

VALOR PATRIMONIAL R$ 3.680.000,00
(-) SALDO NA CONTA DE INVESTIMENTO R$ 3.500.000,00
= GANHO OU PERDA de Capital R$    180.000,00

O adequado registro contábil deste fato será:

Débito: ATIVO PERMANENTE – INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS
Cia. FUNDOSPERDIDOS R$ 180.000,00

Crédito: GANHOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Cia. FUNDOSPERDIDOS R$ 180.000,00

É interessante notar que esse ganho de capital representa uma receita  não
operacional, pois foi gerado por alteração do percentual na participação acionária e
não da atividade operacional da sociedade investida. Desta forma, ele representa um
ganho pelo fato de outras sociedades ou acionistas não terem exercido o seu direito
de subscrição e por isso eles perderam essa quantia, logo houve um ganho de capital,
que é sempre não operacional.
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A legislação do Imposto de Renda, por meio do art. 428 do RIR/99, determina
que  este  acréscimo  ou  eventual  redução  de  capital  em  função  da  variação  do
percentual de participação acionária não será computado na apuração do Lucro Real:

Art. 428.  Não será computado na determinação do lucro real o
acréscimo  ou  a  diminuição  do  valor  de  patrimônio  líquido  de
investimento,  decorrente  de  ganho  ou  perda  de  capital  por
variação  na  percentagem  de  participação  do  contribuinte  no
capital social da coligada ou controlada (Decreto-lei nº 1.598, de
1977, art.  33, § 2º, e Decreto-lei  nº 1.648, de 1978,  art.  1º,
inciso V).

Porém, o mesmo efeito não acontece com relação à Contribuição Social Sobre o
Lucro, pois esta exclusão não está prevista em lei para essa contribuição. Assim, o
ganho decorrente da variação percentual  de investimento deve ser  computado na
apuração da CSLL, ao passo que a perda pode ser deduzida da sua base de cálculo.

Acabamos  de  demonstrar  a  hipótese  de  haver  ganho  pela  variação  do
percentual de participação no capital social da sociedade investida. Entretanto, pode
ocorrer que haja perda de capital por essa variação. A perda é possível e encontra
justificativa se a sociedade investidora subscrever ações em quantidade menor do
que  a  participação  percentual  no  capital  social  da  sociedade  investida  e  se  esta
possuir outros valores no PL além do Capital Social.

Em ocorrendo este fato, haverá diminuição no percentual de participação o que
acarretará perda de capital. 

Essa perda será registrada na sociedade investidora mediante lançamento a
crédito de investimento e a débito de conta de resultado  não operacional como
perda de capital.

Considerando a operação de aumento de capital da Cia. FUNDOSPERDIDOS e a
subscrição e conseqüente integralização por parte da controladora TOPA-TUDO S/A e,
ainda,  considerando  que  estas  foram  as  únicas  operações  realizadas  pelas  duas
empresas  e  no  intuito  de  bem  apresentar  as  situações  patrimoniais  das  duas
empresas levando em consideração a legislação comercial e fiscal (CSLL), teríamos no
final do período considerado a seguinte situação patrimonial:

Cia. FUNDOSPERDIDOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2002

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE      
    Bancos c/Movimento  3.100.000,00     Duplicatas a pagar   380.000,00 
    Estoques 2.600.000,00     Salários a pagar 120.000,00
    ICMS a Recuperar     300.000.00     Empréstimos 1.100.000,00
    Clientes 1.900.000,00 LONGO PRAZO

7.900.000,00     Empréstimos 300.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERMANENTE   Capital 5.000.000,00 
IMOBILIZADO   Reservas de Capital

   Ágio na emissão de ações 200.000,00
   Máq. e Equipamentos 2.600.000,00    Doações e subvenções 600.000,00
   (-)Dep.Acumulada  (   600.00,00)    Reservas de Lucros    1.200.000,00

2.000.000,00    Lucros Acumulados      1.000.000,00
8.000.000,00 

TOTAL DO ATIVO.............9.900.000,00 TOTAL DO PASSIVO......... 9.900.000,00

Na controladora TOPA-TUDO S/A, considerando a incidência da CSLL de 9% e
que o ganho foi transferido para lucros acumulados, o patrimônio desta entidade fica
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assim representado,  devendo-se  atentar  apenas  ao  investimento  e  a  provisão  da
CSLL, bem como aos Lucros Acumulados:

COMPANHIA TOPA-TUDO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2002

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE      
    Bancos c/Movimento 120.000,00     Fornecedores 2.005.800,00
    Estoques 2.400.000,00     Prov. p/ CSLL 16.200,00
    Clientes 3.200.000,00 2.022.000,00

5.720.000,00
PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO    Capital 6.000.000,00
   Máq. e Equipamentos 2.780.000,00   Reservas de Lucros 1.040.000,00
   (-)Dep.Acumulada (278.000,00)   Lucros Acumulados   2.960.000,00
INVESTIMENTOS 10.000.000,00
Part. em Controlada 3.680.000,00
Ágio em Part. Societárias 120.000,00

6.302.000,00   

TOTAL DO ATIVO 12.022.000,00 TOTAL DO PASSIVO 12.022.000,00

7.6 - PERDA, INTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO E REDUÇÃO DO
VALOR CONTÁBIL

Conforme  se  depreende  da  leitura  do  art.  6º  da  Instrução  CVM  247/96,  o
investimento em sociedades controladas e coligadas, quando apresentarem efetiva e clara
evidência de descontinuidade de suas operações ou quando elas estejam operando com
severas restrições a logo prazo que prejudique a capacidade de transferir recursos à
sociedade  investidora,  devem  deixar  de  ser  avaliados  pelo  Método  da  Equivalência
Patrimonial.

Esse procedimento há de ser adotado juntamente com a constituição da respectiva
provisão  para  perdas  quando estas  forem consideradas  como permanentes,  tanto  as
efetivas quanto as em potencial, conforme vimos em tópico anterior.

Desta forma, é oportuno esclarecer que a perda de continuidade do investimento
fica caracterizada pelas seguintes ocorrências:

1 – A sociedade investida apresenta  prejuízos  sucessivos,  os  quais  não possuem
capacidade aparente de reversão;

2 – A sociedade investida apresenta severas dificuldades de liquidez;

3 – Os produtos da sociedade investida devem sair do mercado em função de forte
concorrência e da incapacidade de competição com os produtos rivais; e

4 – A sociedade investida pediu concordata ou teve sua falência decretada.

É interessante o leitor atenta-se ao fato que os investimentos em sociedades
coligadas  e  controladas,  cuja  venda por  parte  da investidora,  em futuro próximo,
tenha efetiva e clara evidência de realização, continuará sendo avaliado pelo método
da equivalência patrimonial até a data-base considerada para a venda, pois não há
razão para não avaliar os investimentos pelo MEP enquanto a transação de alienação
não estiver concluída, visto que, em conformidade com os princípios de contabilidade,
os  registros  contábeis  devem  ser  fundamentados  em  fatos  e  não  apenas  em
evidências.
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Visto que os investimentos em controladas devem ser, sempre, avaliados pelo
MEP, a redução do valor contábil destes investimentos não lhes tira aquela condição,
não havendo a necessidade de analisá-los sob esta ótica. Entretanto, o investimento
em sociedade coligada que, por redução do valor contábil do investimento, deixar de
ser relevante,  continuará sendo avaliado pela equivalência patrimonial, caso essa
redução  não seja considerada de caráter permanente, devendo todos os seus
reflexos ser evidenciados, segregadamente, em nota explicativa. Contudo, quando a
redução assumir o caráter de permanente e, se com isto, o investimento deixar de ser
relevante, configurando-se a descontinuidade do investimento, os saldos das reservas
de reavaliação constituídas pela investidora deverão ser revertidos em contrapartida
ao respectivo valor contábil do investimento, pois neste caso o investimento passará a
ser avaliado pelo Método do Custo de Aquisição e por este método de avaliação não
reconhecemos,  na sociedade  investidora,  os  efeitos  decorrentes  da reavaliação de
ativos na sociedade coligada.

Perceba que com este procedimento reduzimos o valor contábil do investimento
e também o valor do Patrimônio Líquido da investidora. 

7.7  –  DOS  PROCEDIMENTOS  DE  AVALIAÇÃO  DE  INVESTIMENTOS  PELO
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

O valor  do investimento,  avaliado  pelo método da equivalência  patrimonial,
será obtido pela aplicação da porcentagem de participação no capital social sobre o
patrimônio líquido da controlada, coligada e equiparada. Salienta-se que devem ser
eliminados  os  lucros  não  realizados,  entendidos  como  não  realizados  os  lucros
decorrentes de negócios com a investidora ou com outras coligadas e controladas que
estejam incluídos no resultado. Esses lucros devem ser eliminados líquidos dos efeitos
fiscais. Porém o prejuízo decorrente de tais transações não deve ser eliminado.

Para os efeitos  de avaliação de investimentos  pelo MEP, consideram-se não
realizados  os  lucros  decorrentes  de  negócios  com  a  investidora  ou  com  outras
coligadas e controladas, quando o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada
e controlada e correspondido por inclusão no custo de aquisição de ativos de qualquer
natureza  no  balanço  patrimonial  da  investidora  ou,  ainda,  quando  o  lucro  estiver
incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por inclusão no
custo de aquisição de ativos de qualquer natureza no balanço patrimonial de outras
coligadas e controladas.

Os  prejuízos  decorrentes  de  transações  com  a  investidora,  coligadas  e
controladas não devem ser eliminados no cálculo da equivalência patrimonial. Já os
lucros e os prejuízos, assim como as receitas e as despesas decorrentes de negócios
que  tenham  gerado,  simultânea  e  integralmente,  efeitos  opostos  nas  contas  de
resultado das coligadas e controladas, não serão excluídos para fins de cálculo do
valor do investimento, pois já possuem os seus efeitos compensados.

7.7.1 – MOMENTO DO LEVANTAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES

O art. 10 da Instrução CVM nº 247/96, nos revela que, para fins de equivalência
patrimonial, o período de abrangência das demonstrações contábeis da investida deve ser
idêntico ao da investidora. Admite-se, no entanto, a utilização de períodos não idênticos,
desde que possibilite a apresentação de informações de melhor qualidade. Enfatiza-se,
entretanto,  que  a  defasagem  entre  a  elaboração  das  demonstrações  da  sociedade
investida e a apuração ou elaboração das demonstrações da sociedade investidora não
pode ser superior a 60 (sessenta) dias, sendo que a sociedade investida há de elaborar
seus demonstrativos antes da sociedade investidora. Quando os períodos de elaboração
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das demonstrações não forem idênticos, como no caso de adotar o prazo de até 60 dias de
diferença, o fato deve ser evidenciado em nota explicativa.

7.8 – TRATAMENTO CONTÁBIL E LEGAL DO ÁGIO E DESÁGIO

Ágio,  na  avaliação  de  investimentos  pelo  método  da  equivalência  patrimonial,
representa a diferença a maior entre o valor pago e o  valor patrimonial das ações.
Portanto, ocorre o pagamento do ágio quando ações são adquiridas por valor superior ao
valor patrimonial. O deságio representa situação inversa, isto é, quando o valor das ações
adquiridas for menor que o seu valor patrimonial.

Perceba que não se trata do mesmo ágio, que constitui reserva de capital, na
sociedade emissora de ações, pois aquele ágio é em decorrência da diferença do valor
realizado e o valor nominal das ações.

No lançamento do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, o
custo de aquisição deverá ser seccionado em investimento, propriamente dito, avaliado
pelo Patrimônio Líquido da investida e, se for o caso, no valor do ágio ou deságio, que não
integram o valor do investimento.

Exemplo:

Suponha que a CIA Tubarão S.A. adquiriu as seguintes participações societárias:

Cia Tucunaré Cia Tambaqui
Capital 20.000 ações 80.000 ações
Patrimônio Líquido R$ 100.000,00 R$ 200.000,00
Aquisição 10.000 ações 20.000 ações
Percentual 50% 20%
Valor Patrimonial R$ 50.000,00 R$ 40.000,00
Custo de Aquisição R$ 55.000,00 R$ 38.000,00
Ágio (Deságio) R$ 5.000,00 (R$ 2.000,00)

Os lançamentos contábeis no Livro Razão da Cia Tubarão S.A. seriam os seguintes:

CIA TUCUNARÉ CIA TAMBAQUI CAIXA
50.000,00 40.000,00 55.000,00

38.000,00

ÁGIO DESÁGIO
5.000,00 2.000,00

Dessa  forma,  no  Balanço  Patrimonial  da  Cia  Tubarão  S.A.,  o  registro  de
participações permanentes em outras sociedades, avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, deve apresentar-se como segue:
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ATIVO
...
PERMANENTE
  INVESTIMENTOS
    - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES

                 a) Avaliados pelo método da equivalência patrimonial
              Ações da Cia Tucunaré R$ 50.000,00
                 ágio nas ações da Cia Tucunaré     R$   5.000,00
              Ações da Cia Tambaqui R$ 40.000,00
                 deságio nas ações da Cia Tambaqui          ( R$   2.000,00)    

Atente-se ao fato de que o deságio é conta retificadora do ativo.

Um fato a ser ressaltado é que até pouco tempo se imaginava que o ágio ou o
deságio só poderiam ocorrer em transações diretas entre empresas. Hoje, entretanto, já
existe o entendimento, inclusive da CVM, de que o ágio ou o deságio podem também
surgir em decorrência de uma subscrição de capital.

7.8.1 – RAZÕES DO ÁGIO E DO DESÁGIO

Destaca-se, inicialmente, que o ágio ou o deságio não podem ser constituídos,
exclusivamente, pela vontade do investidor. O seu cômputo, na ocasião da aquisição
ou subscrição do investimento, deverá ser contabilizado com indicação do fundamento
econômico que o determinou.

Constituem fundamentos  econômicos  para  computar  o  ágio ou  o  deságio,  os
seguintes fatos:

1 – Diferença entre o valor de mercado de parte ou de todos os bens do ativo da
coligada e controlada e o respectivo valor contábil;

2 - Expectativa de resultado futuro; e

3 - Ágio  decorrente  da  aquisição  do  direito  de  exploração,  concessão  ou
permissão delegadas pelo Poder Público.

Assim,  é  extremamente  relevante  que  as  razões  do  ágio  ou  deságio  estejam
expressas nos registros da investidora, pois a amortização ou realização futura se dará
com fundamento em tais razões.

Analisando  as  razões  que  podem  suscitar  a  ocorrência  de  ágio  ou  deságio  na
aquisição  de  investimentos  em  participação  societária,  avaliado  pelo  Método  da
Equivalência Patrimonial, chega-se as seguintes conclusões:

Por  diferença  de  valor  de  mercado  dos  bens.  Nessa  hipótese,  o  valor  do
Patrimônio Líquido da sociedade investida não contempla o valor de mercado dos bens,
pois estes podem estar registrados com valores contábeis menores ou maiores do que o de
mercado, gerando, respectivamente o ágio ou o deságio por ocasião da alienação da
participação societária.

Por valor de rentabilidade futura. Os investimentos realizados em sociedades que
apresentam, historicamente, altos índices de rentabilidade ou que tenham a expectativa de
significativos rendimentos futuros, ensejam a figura do ágio. Em ocorrendo o contrário, a
operação é realizada com deságio.

O  ágio  decorrente  da  aquisição do  direito  de  exploração,  concessão  ou
permissão  delegada pelo Poder Público. Nesta hipótese fica afastada a figura do
deságio. A hipótese se constitui pelo fato de a sociedade investida possuir contrato em
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vigência  com  o  poder  público,  que  no  entanto  não  está  representado  no  seu
Patrimônio Líquido.

Ressalte-se ainda que, de acordo com normas da CVM, o ágio sem fundamentação
econômica deve ser reconhecido imediatamente como perda no resultado do exercício,
fazendo constar em nota explicativa as razões de sua existência.

7.8.2 – AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E DO DESÁGIO

Por  expressa  disposição  da  CVM,  o  valor  do  ágio  ou  do  deságio  há  de  ser
contabilizado separadamente do valor do investimento, com indicação obrigatória de sua
origem (fundamento econômico).

A amortização do ágio está atrelada à causa que lhe deu origem. Assim, o ágio
ou deságio por diferença de valor de mercado dos bens só será amortizado quando da
realização dos bens na investida.

A realização dos  bens  na sociedade  investida,  bem como em qualquer  outra
sociedade,  ocorre  por  depreciação,  amortização  ou  exaustão  ou  por  baixa  em
decorrência de alienação ou por perecimento dos bens ou do próprio investimento.
Desta forma, hão de ser efetuados controles criteriosos na administração do ágio e do
deságio, pois a realização dos bens é individualizada e o ágio ou deságio somente
poderão ser amortizados com a ocorrência do fundamento econômico que lhe deu
causa.

Já o ágio ou deságio constituídos em função de rentabilidade futura, terão seu
valor amortizado levando em conta o lapso temporal em que tais rendas ou prejuízos
seriam realizados ou incorridos. De regra, o prazo máximo para amortização do ágio é
de 10 anos, conforme estabelecido na norma da CVM.

O ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou permissão
delegadas pelo Poder Público, deve ser amortizado no prazo estimado ou contratado
de utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento.

Quanto a amortização do ágio ou deságio decorrente de qualquer outra causa,
salienta-se que o ágio deve ser reconhecido como perda no próprio exercício em que
ocorre,  isto  é,  no  primeiro balanço.  Já  o deságio  somente  poderá  ser  amortizado
quando da baixa por alienação ou perecimento do investimento. Neste caso deve ser
evidenciado, em notas explicativas, as razões de sua existência.

EXEMPLO 1:

A Cia Sucuri efetuou investimento em participação societária na Cia Cascavel, cujo
Patrimônio Líquido é de R$ 2.300.000,00. A participação societária da Cia Sucuri é de 30%
do Patrimônio Líquido da Cia Cascavel. A Cia Cascavel possuía em seu ativo imobilizado um
terreno com valor contábil de R$ 200.000,00, entretanto, por ocasião da operação de
participação societária, o referido imóvel foi avaliado, corretamente, pelo valor de mercado
por R$ 300.000,00. A diferença entre o valor contábil e o valor de mercado gerou um custo
adicional (ágio) no investimento da Cia Sucuri no valor de R$ 30.000,00 (30% de R$
100.000,00).

O  pertinente  registro  contábil  pela  aquisição  de  investimento  em  participação
societária na Cia Sucuri é o seguinte:

ATIVO PERMANENTE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS PERMANENTES

Ações da Cia Cascavel R$ 690.000,00
Ágio nas ações da Cia Cascavel R$   30.000,00
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Algum tempo após a aquisição do investimento  pela Cia Sucuri,  a  Cia Cascavel
realizou o bem (no caso de terreno a realização ocorre no momento da alienação). Com
esse fato, o ágio deve ser amortizado pelo seguinte lançamento contábil:

    Amortização de ágio
a Ágio nas ações da Cia Cascavel R$   30.000,00

Note-se  que  a  conta  “Amortização  de  Ágio”  representa  uma  despesa,  no  caso
despesa operacional.

EXEMPLO 2:

Supondo que a Cia Flores investiu na Cia Rosas com aquisição de 10% do Capital
votante  desta,  o  que  representa  o  valor  de  R$  2.500.000,00.  Este  investimento  se
caracteriza relevante à Cia Flores e lhe assegura o exercício de influência na administração
da Cia Rosas. Por ocasião da transação, a Cia Rosas possuía em seu imobilizado uma
máquina, cujo valor contábil era de R$ 68.000,00 e que foi avaliado, para fins de alienação,
pelo  valor  de  R$  80.000,00.  Desta  forma,  a  Cia  Flores  pagou  ágio  no  valor  de  R$
12.000,00 na aquisição do investimento. No laudo de avaliação ficou estabelecido que a
vida útil remanescente da referida máquina era de 6 anos. Portanto, o ágio terá de ser
amortizado à razão de R$ 2.000,00 por ano, em virtude de depreciação (realização do
ágio), conforme demonstrado nos lançamentos a seguir.

1 – PELA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO:

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES
Ações da Cia Rosas R$ 2.500.000,00
Ágio nas ações da Cia Rosas R$      12.000,00

2 – PELA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NO FINAL DE CADA EXERCÍCIO:

   Amortização de ágio
a Ágio nas ações da Cia Rosas R$        2.000,00

Esse procedimento é efetuado até que todo ágio seja amortizado pela realização do
bem  por  depreciação,  quando,  então,  desaparece  a  conta  do  Ágio  na  sociedade
investidora.  

EXEMPLO 3:

A Cia Sucupira adquiriu investimento relevante da Cia Canjica, adquirindo 12% do
Patrimônio Líquido desta, pelo valor de R$ 700.000,00. A Cia Canjica possui em seu ativo
permanente um investimento em terreno registrado contabilmente por R$ 100.000,00.
Alguns anos após a aquisição deste terreno pela Cia Canjica, o Estado construiu, em
terreno  contíguo,  um presídio  de  segurança  máxima  para  albergar  reclusos  de  alta
periculosidade.  Em  face  dessas  circunstâncias,  o  terreno  foi  avaliado,  para  fins  de
alienação, pelo valor de R$ 50.000,00. Desta forma. A Cia Sucupira obteve deságio de R$
6.000,00 na aquisição de seu investimento. Os lançamentos pertinentes à aquisição e a
amortização do deságio, por ocasião da efetiva alienação do referido terreno, são:

1 – PELA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO:

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PERMANENTE

Ações da Cia Canjica R$ 700.000,00
(-) Deságio nas ações da Cia Canjica       ( R$     6.000,00)
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2 – PELA ALIENAÇÃO DO BEM NA INVESTIDA:

Deságio nas ações da Cia Canjica
a Amortização de deságio R$        600,00

Atente-se  ao  fato  de  que  a  conta  Amortização  de  Deságio  é  conta  de  receita,
classificada como outras receitas operacionais. 

Para reforçar o assunto, salienta-se que a Instrução da CVM prevê apenas três
tipos de ágio e deságio com fundamento econômico: I) ágio/deságio decorrente da
diferença  entre  o  valor  de  mercado  dos  bens  e  respectivo  valor  contábil;  e  II)
ágio/deságio em função de expectativa de resultado futuro; III) ágio decorrente da
aquisição do direito  de exploração, concessão  ou permissão delegadas pelo Poder
Público.  Entende-se,  ainda,  que  a  existência  de  ágio  por  fundo  de  comércio,
intangíveis etc., está diretamente relacionada à expectativa de rentabilidade futura.

Por outro lado, nos casos de ágio ou deságio sem fundamentação econômica
justificada, a CVM determina que o ágio seja imediatamente reconhecido como perda
no resultado do exercício, enquanto que o deságio somente poderá ser amortizado
quando da baixa por alienação ou perecimento do investimento. 

Por  fim,  foi  estabelecido,  ainda,  um  prazo  máximo  de  10  (dez)  anos  para
amortização  do  ágio  decorrente  de  perspectiva  de  rentabilidade  futura.  Já  o  ágio
decorrente da diferença entre o valor de mercado dos bens e respectivo valor contábil
não  possui  prazo  determinado  para  realização  ou  amortização,  o  que  é  bastante
plausível, visto que se decorrer, por exemplo, da diferença de preço de um terreno,
que não é passível de depreciação, o valor poderá ser realizado após longo prazo.

Os  saldos  do  ágio  ou  do  deságio  que  ainda  não  estiverem  amortizados  na
elaboração  do  balanço  patrimonial  devem ser  apresentados  no  ativo  permanente,
somados ao investimento em caso de ágio e subtraídos do investimento se se tratar
de deságio. É o que prevê o art. 15 da Instrução CVM.

Art. 15 - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora, o
saldo não amortizado do ágio ou deságio deve ser apresentado
no ativo permanente, adicionado ou reduzido, respectivamente,
à equivalência patrimonial do investimento a que se referir.

7.9 - DA DIFERENÇA RESULTANTE DA AVALIAÇÃO BASEADA NO MÉTODO
DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Neste tópico trataremos, de forma definitiva, das destinações dadas aos valores
envolvendo a avaliação de investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial –
MEP.

Assim, a diferença verificada, ao final de cada período, no valor do investimento
em  cada  controlada  e  coligada,  avaliado  pelo  MEP,  deverá  ser  apropriada,  na
sociedade investidora, como receita ou despesa operacional, quando corresponder a
aumento ou diminuição do patrimônio líquido, em decorrência da apuração de lucro
líquido ou prejuízo no período ou que corresponder a ganhos ou perdas efetivos em
decorrência  da  existência  de  reservas  de  capital  ou  de  ajustes  de  exercícios
anteriores.

Investimentos
a Resultado positivo na equivalência Patrimonial

(outras receitas operacionais)

Perceba  que  com lançamento  contábil  acima  estaremos  aumentando  o  valor
contábil do investimento na sociedade investidora. Já o lançamento a seguir, que se
refere  ao  reconhecimento  de  resultado  negativo  avaliado  pela  equivalência
patrimonial, causa redução no valor do investimento!
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Resultado negativo na equivalência Patrimonial
(outras despesas operacionais)

a Investimentos em controladas e coligadas  

Ressalte-se que se o investimento sob avaliação estiver localizado no exterior,
a diferença verificada no final de cada período deverá ser  registrada em variação
cambial de investimento em coligada e controlada no exterior, que também constitui
receita ou despesa operacional.

Investimentos
a Variações cambiais ativas
(Aumento de investimento no Exterior por variação cambial)

ou

Variações cambiais passivas 
a Investimentos
(pela redução do investimento no exterior por variação cambial)

O  registro  pertinente  relativo  a  eventos  que  resultem  na  variação  da
porcentagem de participação no capital social da coligada e controlada devem possuir
como contrapartida contas de receita ou despesa não operacional.

Investimentos
a Receitas não operacionais
(aumento no valor do investimento decorrente da variação no percentual de
participação)

ou

Despesas não operacionais
  (pela diminuição do percentual de participação societária) 
a Investimentos

A  amortização  do  ágio  terá  como  contrapartida  uma  conta  de  despesa
operacional, ao passo que a amortização do deságio terá como contrapartida uma
receita operacional.

Amortização de ágio
a ágio em investimento
(pelo reconhecimento da realização das razões do ágio na sociedade investida)

Vejam que com este procedimento houve uma postergação do reconhecimento
da despesa relativa ao valor pago a maior na aquisição do investimento.

Deságio na aquisição de investimento
a Amortização do deságio
(pela implementação das razões que suscitaram o deságio)

Perceba que houve o implemento da condição que suscitou o deságio, ou seja, a
Amortização do deságio é considerado uma receita operacional.
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O aumento  do  PL  de  controladas  e  coligadas,  decorrente  de  reavaliação  de
ativos,  terá  de  ser  registrado  na  investidora  como  aumento  do  investimento  em
contrapartida de Reserva de Reavaliação, em conta específica de reavaliação de ativos
em sociedades controladas e coligadas.

Na sociedade investida teremos o seguinte lançamento:

D – Conta do Imobilizado tangível
C – Conta do PL – Reserva de Reavaliação

Na sociedade investidora, o lançamento deverá estar devidamente segregado,
isto é, deve estar em conta específica de Reserva de Reavaliação em controladas e
coligadas:

D – Investimento
C – Reserva de Reavaliação
      Reavaliação em controladas e coligadas

7.10 - PARTICIPAÇÃO RECÍPROCA

O art. 244 da lei das S.As. veda a participação recíproca entre a companhia e suas
coligadas ou controladas. Desta forma, não pode a investida ser investidora na sociedade
da qual é coligada ou controlada.

Entretanto, essa vedação é apenas relativa, pois os § 1º e 5º, abrem exceções. A
primeira  diz  respeito  a  aquisição  das  próprias  ações  (§  1º)  e  a  outra,  é  o  caso  de
incorporação, fusão ou cisão.

Portanto,  em questões  de prova aparecendo a  afirmação de  que  a  participação
recíproca é sempre vedada, com certeza você deve considerá-la  incorreta, visto que
existem duas exceções.

O texto legal retrata o assunto do seguinte modo:

Art. 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas
coligadas ou controladas.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos
uma  das  sociedades  participa  de  outra  com  observância  das
condições  em que  a  lei  autoriza  a  aquisição  das  próprias  ações
(artigo 30, § 1º, alínea b).
...

§  5º  A  participação  recíproca,  quando  ocorrer  em  virtude  de
incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisição, pela companhia, do
controle  de  sociedade,  deverá  ser  mencionada  nos  relatórios  e
demonstrações financeiras de ambas as sociedades, e será eliminada
no prazo máximo de 1 (um) ano; no caso de coligadas, salvo acordo
em contrário, deverão ser alienadas as ações ou quotas de aquisição
mais  recente  ou,  se  da  mesma  data,  que  representem  menor
porcentagem do capital social.

§ 6º A aquisição de ações ou quotas de que resulte participação
recíproca  com  violação  ao  disposto  neste  artigo  importa
responsabilidade  civil  solidária  dos  administradores  da sociedade,
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equiparando-se, para efeitos penais, à compra ilegal  das próprias
ações.

Já o art. 11 da Instrução CVM nº 247/96, inciso II, reconhece a existência de
participações recíprocas:

Art.  11  -  Para  a  determinação  do  valor  da  equivalência
patrimonial, a investidora deverá:

I  -  Eliminar  os  efeitos  decorrentes  da  diversidade  de  critérios
contábeis, em especial, referindo-se a investimentos no exterior;

II  -  Excluir  o  montante  correspondente  às  participações
recíprocas;

III  -  Reconhecer  os  efeitos  decorrentes  de eventos  relevantes
ocorridos  no período  intermediário,  no caso de demonstrações
contábeis levantadas em datas diversas; e
IV - Reconhecer os efeitos decorrentes de classes de ações com
direito preferencial de dividendo fixo, dividendo cumulativo e com
diferenciação na participação de lucros.

7.11 -  DAS NOTAS EXPLICATIVAS

Pelo art. 20 são apresentadas as informações que devem ser grafadas em notas
explicativas  aos  investimentos  avaliados  pelo  MEP.  Destacam-se  as  seguintes
informações  em  relação  às  coligadas/controladas:  I)  avais,  garantias,  fianças,
hipotecas  ou  penhor  concedidos  pela  investidora;  II)  montante  dos  dividendos
propostos  ou  pagos  no  exercício;  III)  memória  de  cálculo  da  equivalência;  IV)
critérios, taxa de desconto e prazos utilizados na projeção de resultado que justifica a
existência  de  ágio/deságio;  V)  participações  recíprocas  existentes;  e  VI)  efeitos
decorrentes de investimentos descontinuados.

Veja-se a íntegra do dispositivo normativo, salientando-se que a Lei das S.As.
também  estabelece  quais  os  elementos  que  devem  ser  informados  em  notas
explicativas e que estas não são coincidentes com as a seguir apresentadas. As notas
que veremos aqui são aplicáveis no caso de coligadas e controladas.

Art.  20  -  As  notas  explicativas  que  acompanham  as
demonstrações contábeis devem conter informações precisas das
coligadas e das controladas, indicando, no mínimo:
I - Denominação da coligada e controlada, o número, espécie e
classe de ações ou de cotas de capital possuídas pela investidora,
o percentual de participação no capital social e no capital votante
e o preço de negociação em bolsa de valores, se houver;
II  -  Patrimônio  líquido,  lucro  líquido  ou  prejuízo  do  exercício,
assim  como  o  montante  dos  dividendos  propostos  ou  pagos,
relativos ao mesmo período;

III - Créditos e obrigações entre a investidora e as coligadas e
controladas  especificando  prazos,  encargos  financeiros  e
garantias;
IV - Avais, garantias, fianças, hipotecas ou penhor concedidos em
favor de coligadas ou controladas;
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V - Receitas e despesas em operações entre a investidora e as
coligadas e controladas;
VI  -  Montante  individualizado  do  ajuste,  no  resultado  e
patrimônio líquido, decorrente da avaliação do valor contábil do
investimento pelo método da equivalência patrimonial, bem como
o saldo contábil de cada investimento no final do período;
VII - Memória de cálculo do montante individualizado do ajuste,
quando este não decorrer somente da aplicação do percentual de
participação no capital social sobre os resultados da investida, se
relevante;
VIII  -  Base  e  fundamento  adotados  para  constituição  e
amortização do ágio ou deságio e montantes não amortizados,
bem  como  critérios,  taxa  de  desconto  e  prazos  utilizados  na
projeção de resultados;
IX  -  Condições  estabelecidas  em  acordo  de  acionistas  com
respeito  a influência na administração e distribuição de lucros,
evidenciando os números relativos aos casos em que a proporção
do poder de voto for diferente da proporção de participação no
capital social votante, direta ou indiretamente;

X - Participações recíprocas existentes; e
XI  -  Efeitos  no  ativo,  passivo,  patrimônio  líquido  e  resultado
decorrentes de investimentos descontinuados (artigos 6º e 7º).

7.12 – CONTABILIZAÇÃO DO DIVIDENDO

Por tudo que já se afirmou sobre o Método da Equivalência Patrimonial, sabemos que
o reconhecimento da receita ou da despesa, ou seja o resultado ocorre no momento da
realização da Equivalência Patrimonial. Perceba que a equivalência Patrimonial reconhece o
resultado na investidora no momento da sua geração, mediante registro a débito em
investimento e como contrapartida a conta Resultado da Equivalência Patrimonial. 

D – Investimento
C – Resultado na Avaliação pelo MEP

Quando a sociedade investida distribuir dividendos, fato que normalmente ocorre em
momento posterior, haverá uma diminuição do seu patrimônio líquido, o que gera, como
conseqüência, uma redução do valor do investimento na investidora proporcionalmente a
sua participação no capital social da investida.

Desta forma, o recebimento de dividendo deve ser entendido como uma realização do
investimento,  quando  então  será  alimentada  a  conta  caixa  mediante  débito  e  sua
contrapartida será um crédito na conta de investimento.

Entretanto, o valor pode ser depositado diretamente na conta bancária ou ainda
apenas haver o  reconhecimento do dividendo declarado.  Desta  forma, as contas  que
podem ser debitadas pela diminuição do investimento são as contas Caixa, Bancos Conta
Movimento ou Dividendos a Receber.

Caixa, Bancos ou Dividendos a Receber
a Investimento
(pelo recebimento ou reconhecimento de dividendo)
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O fato de a sociedade investidora receber dividendo ou o seu reconhecimento poderá
trazer outros reflexos, principalmente se os ganhos pela equivalência patrimonial foram
destinados  à formação  de  Reservas de Lucros  a Realizar.  Neste  momento,  os  lucros
consideram-se realizados na proporção dos dividendos recebidos e, dentro da ótica do art.
202 da lei societária, eles devem ser adicionados ao primeiro dividendo declarado pela
sociedade investidora. 

Assim, para reforçar o nosso estudo, quando a investidora receber dividendos de suas
controladas ou coligadas uma parcela do investimento estará sendo realizada. Por isso, no
momento do seu recebimento ou reconhecimento devemos baixar a parcela realizada do
investimento mediante crédito na conta de investimento e débito na conta da aplicação dos
recursos advindos desta realização. Devemos reconhecer essa mesma realização na conta
de Reserva de Lucros a Realizar, quando existente, para adicionar o valor assim realizado
ao primeiro dividendo declarado!

7.13 – ASPECTOS FISCAIS DA ADOÇÃO DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

7.13.1 – RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº
3.000/99, os resultados na equivalência patrimonial serão tratados da seguinte forma na
apuração do Lucro Real:

Se positivo, poderá ser excluído do resultado contábil, pois o Imposto de Renda já
incidiu sobre o lucro na sociedade investida;

Se negativo,  deverá  ser  adicionado ao  resultado do  exercício  social  visto  que o
resultado da equivalência não faz parte da base de cálculo do Lucro Real, porém ele faz
parte no resultado contábil.

Isto quer dizer que lucros e dividendos recebidos de outra pessoa jurídica, exceto os
dividendos  não  contabilizados  em  resultado,  integrarão  o  lucro  operacional  e  serão
excluídos do lucro líquido, para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos
à tributação nas firmas ou sociedades que os distribuíram.

Para fins legais e fiscais, a avaliação de investimentos pelo método da equivalência
patrimonial é obrigatória nos casos determinados pela Lei nº 6.404/76. Se o contribuinte
não estiver obrigado, não pode se utilizar deste critério, ou seja, não é opcional a adoção
do critério. Se avaliar seus investimentos em desacordo com as normas legais e fiscais e
se, como conseqüência, aumentar o valor contábil de suas participações societárias, tal
procedimento  será  considerado  pelo  fisco  como  reavaliação  espontânea  de  ativos  e,
portanto, tributável!

7.13.2 - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO OU DESÁGIO

As contrapartidas das amortizações do ágio não são dedutíveis e as contrapartidas da
amortização do  deságio  não são  tributadas.  Este  é  o tratamento  dado às  operações
periódicas, as normais. Entretanto, de forma concomitante, deve ser mantido controle na
parte B do LALUR, pois por ocasião da alienação ou da liquidação do investimento, a
contrapartida do ágio será dedutível e a do deságio será adicionada ao valor de alienação,
isto é, será tributado. Assim, se terá uma espécie de diferimento da tributação do deságio
e do reconhecimento da despesa decorrente da amortização do ágio.
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7.13.3  –  GANHO  OU  PERDA  DE  CAPITAL  EM  DECORRÊNCIA  DA
MODIFICAÇÃO  DO  PERCENTUAL  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  COLIGADAS  OU
CONTROLADAS

Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do
valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de capital por
variação na percentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou
controlada.

7.13.4 – RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS

A sociedade investidora deverá registrar os dividendos recebidos como diminuição do
valor  do  investimento.  Dessa  forma,  o  recebimento  de  dividendos,  decorrentes  de
investimentos  em coligadas  e  em controladas avaliados  pelo  método  da equivalência
patrimonial, não altera o resultado da investidora, por não ser considerado receita. Logo, o
recebimento  de dividendos nessas  condições  não deve ser  tributado pelo imposto de
renda, ou melhor,  pelo  fato de representar  apenas um fato permutativo não merece
análise em termos de resultado.

7.13.5 – PROVISÕES PARA PERDAS

O art. 418 do RIR/99 dispõe que “serão classificados como ganhos ou perdas de
capital,  e computados na determinação do lucro real,  os resultados na alienação,  na
desapropriação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão,
ou na liquidação de bens do ativo permanente”. Portanto, as perdas não são dedutíveis do
resultado  do  exercício  para  fins  de  apuração  do  lucro  real,  devendo  ser,  portanto,
adicionadas  ao  lucro  contábil  na  apuração  do  lucro  fiscal.  Exceção  a  regra  é  a
desapropriação para fins de reforma agrária que não será tributada.

7.13.6 – RESULTADO DA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Com base  no  mesmo art.  418 do  RIR/99,  conclui-se  que  os  ganhos  de  capital
apurados na alienação dos investimentos em participação societária em outras empresas,
independentemente do método de avaliação, são tributados pelo imposto de renda. Por
outro lado, as perdas de capital decorrentes da alienação de investimento são dedutíveis
na determinação do lucro real.

7.14 – INVESTIMENTOS EM COMPANHIAS NO EXTERIOR

7.14.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme se depreende da leitura do caput do art. 1º da Instrução CVM nº
247/96, os investimentos permanentes no exterior devem ser avaliados da mesma
forma  como  os  investimentos  nacionais.  Portanto,  o  método  da  Equivalência
Patrimonial deve  ser,  também,  adotado  para  a  avaliação  de  investimentos
permanentes no exterior que se amoldem às regras estabelecidas para a adoção deste
método.

Os investimentos no exterior também devem ser demonstrados na consolidação
de Balanços, caso esta seja elaborada.

Todavia, alguns aspectos importantes dos investimentos no exterior hão de ser
OBSERVADOS, como adoção de critérios contábeis uniformes, adequada conversão
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dos elementos constantes nas demonstrações financeiras para a moeda nacional e
observância das legislações quanto a remessa de lucros.

7.14.2 – TRATAMENTO CONTÁBIL E LEGAL

Como se pode observar pelo disposto no art. 1º da Instrução CVM nº 247/96, a
seguir transcrito, os investimentos no País e no exterior hão de ser avaliados pelo
método da equivalência patrimonial quando assim o investimento o exigir.

Art. 1º - O investimento permanente de companhia aberta em coligadas,
suas equiparadas e em controladas, localizadas no país e no exterior, deve
ser  avaliado  pelo  método  da  equivalência  patrimonial,  observadas  as
disposições desta Instrução.

Parágrafo  Único  -  Equivalência  patrimonial  corresponde  ao  valor  do
investimento  determinado  mediante  a  aplicação  da  percentagem  de
participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada coligada,
sua equiparada e controlada.

No mesmo ato normativo, mais precisamente em seu art. 21 é mencionado que
ao fim de cada  exercício  social,  demonstrações  contábeis  consolidadas devem ser
elaboradas por companhia aberta que possuir investimento em sociedade controlada,
incluindo as sociedades controladas em conjunto. Vejamos o referido dispositivo:

Art.  21  -  Ao  fim  de  cada  exercício  social,  demonstrações  contábeis
consolidadas devem ser elaboradas por:

I - Companhia aberta que possuir investimento em sociedades controladas,
incluindo  as  sociedades  controladas  em conjunto  referidas  no  artigo  32
desta Instrução; e 

II - Sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta.

Para as empresas que possuem investimentos permanentes em outros países,
na  forma  de  participações  societárias,  surge  a  indagação  de  como  tratar
contabilmente tais investimentos, principalmente no concernente à adoção do método
da  equivalência  patrimonial  de  suas  coligadas  ou  controladas   e  com  relação  a
consolidação  de  Demonstrações  Contábeis  que  devam  incluir  as  controladas  no
Exterior.

É de ressaltar que continuam valendo todas as informações trazidas aplicáveis
aos investimentos no País, principalmente no concernente a condição ou intenção de
permanência do investimento, pois quando não há essa intenção, os investimentos
não podem ser considerados permanentes.

Pela legislação societária e pelos princípios de contabilidade, tais investimentos
devem ser  ajustados  ao  valor  do  patrimônio  líquido na contabilidade  da empresa
investidora no Brasil,  de forma que se  reconheça sua participação  nos resultados
dessas empresas no Exterior à medida que são gerados, vele dizer, com observância
do regime de competência, similarmente ao que ocorre com investimentos em outras
empresas  sediadas no  próprio  País.  O grande problema com que se  depara  uma
empresa  nessas  circunstâncias  é  exatamente  a  necessidade  de  dispor  das
demonstrações contábeis dessas coligadas e controladas no Exterior expressas em
moeda nacional e elaboradas segundo critérios contábeis que guardem uniformidade
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com  os  praticados  no  Brasil.  De  fato,  tais  coligadas  e  controladas  terão  sua
contabilidade  e  demonstrações  contábeis  oficiais  desenvolvidas  e  aplicadas,
atendendo ás normas e à legislação do país onde operam e, logicamente, expressas
na respectiva moeda.

Assim,  o  grande  problema  na  avaliação  destes  investimentos  consiste  em
estabelecer  critérios  que  devem  ser  adotados  no  tratamento  contábil  de
Investimentos no Exterior e na Conversão das Demonstrações Contábeis de Outras
Moedas para a moeda nacional.

A equalização deste problema é complexa, principalmente porque o assunto é
novo  em  nosso  País,  já  que  a  exportação  de  capital  é  fato  recente  em  nossa
economia.  Porém,  em  termos  internacionais,  em  face  da  maior  experiência  na
exportação  de  capitais,  há  inúmeros  estudos  e  normas  sobre  a  conversão  de
demonstrações contábeis para outras moedas. 

Ressalte-se que, com a crescente globalização da economia, o assunto tende a
crescer de importância, principalmente nos concursos públicos para a área fiscal.

7.14.3 - APLICABILIDADE

A  legislação  brasileira,  principalmente  as  normas  reguladoras,  emitidas  pela
CVM, especificam que tipos de investimentos devem ser avaliados pelo método de
equivalência patrimonial.  Essas normas são, também, aplicáveis aos investimentos
em empresas no Exterior. Assim, as participações societárias em controladas e as
relevantes em coligadas no exterior devem ser avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial  e  devem,  também,  ser  incluídas  no  processo  de  consolidação  das
demonstrações contábeis.

É de ressaltar que o termo relevante empregado na definição de investimentos
que devem compor as demonstrações consolidadas não deve ser confundido com o
conceito de investimento relevante adotado para fins de equivalência patrimonial. Esse
critério de relevância é aplicado apenas para fins de consolidação das demonstrações
contábeis, pois a Lei nº 6.404/1976, em seu art. 249 determina que a companhia
aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido representado por
investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com
suas  demonstrações  financeiras,  demonstrações consolidadas.  A Instrução  CVM nº
247/96, a partir do art. 21, dispõe no mesmo sentido. Portanto, enfatiza-se, não se
deve confundir a relevância aqui referida com o investimento relevante para fins de
aplicação do MEP.

As filiais, agências, sucursais ou dependências de empresas brasileiras situados
no  exterior  que,  por  exigência  da  legislação  alienígena,  adquirirem personalidade
jurídica  própria,  constituem-se  em subsidiária  integral  da empresa  brasileira,  logo
serão  avaliadas  pelo  MEP.  Todavia,  quando  não  se  caracterizam como  empresas
juridicamente  independentes,  devem  ter  seus  ativos,  passivos  e  resultados,
integrados à contabilidade da matriz no Brasil  como qualquer outra filial, agência,
sucursal ou dependência mantida no próprio País.

A  filial,  sucursal,  agência  e  outras  dependências,  geralmente  não  possuem
personalidade jurídica própria, isto é, elas operam como se fosse extensão de matriz.
Esta contabiliza todo o patrimônio como único. No entanto, em se tratando de filiais,
sucursais e agências no exterior, é necessário, por vezes em função de legislação
específica daqueles países, que essas dependências se constituam com personalidade
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jurídica  própria,  quando  então  passarão  a  ter  patrimônio  próprio.  Nestas
circunstâncias deixarão de ser filiais, sucursais e agências para assumirem a condição
de subsidiária integral, ou seja, empresas que possuem como sócia ou acionista uma
única e outra empresa, nesta condição devem ser avaliadas pelo MEP e ser incluídas
na consolidação quando o investimento for relevante, além de observar os critérios de
conversão das demonstrações às normas e moeda nacionais.

7.14.4 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os  critérios  adotados  na  contabilização  das  transações  de  investimentos
realizados no exterior devem idênticos aos adotados para investimentos realizados no
País.

Assim,  as  integralizações  de  Capital  devem  ser  registradas  pelo  custo
efetivamente incorrido, segundo as regras do princípio de registro pelo valor original.
As  transações efetuadas em moeda estrangeira devem ser  registradas em moeda
nacional  convertidas  à  taxa  de  câmbio  da  data  da  remessa  das  divisas  para
integralização  de  capital.  Outras  remessas  de  recursos  que  não  tenham
correspondente de capital social representam créditos da empresa brasileira e não
devem compor o custo de aquisição do investimento.

As ações ou quotas bonificadas recebidas sem custo pela investidora de suas
coligadas ou controladas no Exterior não devem ter registro equivalente em moeda
nacional,  pois  não  representa,  efetivamente,  custo  e  tampouco  remessa  ou
recebimento de recursos financeiros.

Os dividendos recebidos de investimentos realizados no exterior, avaliados pelo
MEP,  devem ser  registrados  como redução da conta  de  investimentos  da mesma
forma como fazemos para outros investimentos realizados no Brasil. Algumas regras,
no entanto, devem ser observadas:

1 – A contabilização deve ser evidenciada em moeda nacional;

2 – A conversão para moeda nacional deve se dar à taxa de câmbio vigente na
data do efetivo ingresso dos recursos financeiros;

3 - Como o dividendo no exterior é calculado na moeda estrangeira e não é
considerado o fato da variação cambial que ocorre com a moeda nacional, esse valor
deverá ser segregado da seguinte forma:

a - parte  que  será  registrada  como redução  da  conta  de  investimento  pelo
valor  do  dividendo  recebido  em  moeda  estrangeira  convertido  para  a
moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data da última equivalência
patrimonial registrada; e

b  -  parte  representativa da  diferença  entre  o  valor  em moeda  nacional  do
dividendo efetivamente recebido e o valor apurado conforme (a), que será
registrada  como  ganho  ou  perda  cambial  corrente  de  investimentos
societários  no  exterior,  em  conta  própria  do  resultado  operacional do
exercício.

Este item é, talvez, o de maior relevância sobre o assunto em termos de estudo
para concursos, pois traz em si algumas regras que podem ser cobradas pelas bancas
examinadoras e requerem, por isso, um cuidado maior na sua preparação.
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Para  que  este  tópico  fique  devidamente  esclarecido,  tomemos  o  seguinte
exemplo:

A CIA GIRAMUNDO, empresa genuinamente brasileira, cujo patrimônio líquido é
de R$ 12.000.000,00, possui investimento de R$ 3.600.000,00 na CIA HOLZBACH,
empresa alemã, que  pelas  normas brasileiras  é  sua coligada,  pois  o  investimento
representa 25% do capital social da empresa investida. No final do exercício social de
2002 a CIA HOLZBACH obteve lucro líquido de 2.000.000,00 de EUROS. A cotação do
EURO, nesta data, era de R$ 4,00. Em 30 de abril de 2003, a CIA HOLZBACH resolveu
distribuir a título de dividendos a quantia de 800.000,00 EUROS, representando 40%
do lucro líquido, quando a cotação do EURO era de R$ 3,20.

Solução:

1 – A participação da empresa brasileira na empresa alemã é 25%.

2 – O valor do resultado do exercício que compete à empresa brasileira, a título
de ganho pela equivalência patrimonial, é de 500.000,00 EUROS, o que equivale a R$
2.000.000,00 pela cotação do EURO do dia da apuração do resultado.

3 – O lançamento contábil a ser efetuado pela empresa brasileira, reconhecendo
o resultado da equivalência patrimonial, é o seguinte:

Investimento na CIA HOLZBACH
a Ganho pela equivalência patrimonial R$ 2.000.000,00

4 – Do dividendo de 800.000,00 EUROS, compete à empresa brasileira a quantia
de 200.000,00, que devem ser convertidos para Reais. 

Aqui entra a particularidade insculpida na norma brasileira, pois a conversão há
de ser efetuada à taxa de câmbio vigente na data do efetivo ingresso da moeda
estrangeira no País. Assim, o valor em Reais ingressado no País é de R$ 640.000,00.
No entanto, sabemos que o dividendo recebido, quando o investimento é avaliado
pelo MEP, diminui o valor do investimento. Essa diminuição do investimento deve se
referir a data da apuração do resultado, logo a taxa de câmbio a ser empregada é a
vigente naquela data.

Assim, o investimento deve ser diminuído em R$ 800.000,00, pois representa o
valor de 200.000,00 EUROS na data do reconhecimento do resultado da equivalência
patrimonial, quando a taxa de câmbio era de R$ 4,00.

Teremos, então, a seguinte situação: o valor efetivamente ingressado no País é
de R$ 640.000,00, porém o reconhecimento na diminuição do investimento deve ser
de R$ 800.000,00, pois o resultado se refere a data em que a cotação do EURO era
de R$ 4,00.

Surge,  destarte,  a  diferença  do  valor  de  R$  160.000,00,  que  é  oriundo  da
diferença  da  cotação  do  EURO  entre  a  data  do  reconhecimento  da  equivalência
patrimonial e a data do recebimento do dividendo. Essa diferença se constitui em
perda cambial e representa uma despesa operacional.

O  lançamento  do  recebimento  de  dividendos  será  apresentado  do  seguinte
modo:

Diversos
a Investimentos na CIA HOLZBACH
Dividendos recebidos    R$ 640.000,00
Perdas Cambiais (despesa operacional)  R$ 160.000,00       R$ 800.000,00   
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Analisamos  o  caso  de  recebimento  de  dividendo  em  situação  onde  houve
valorização da moeda nacional. Se, porém, tivesse havido desvalorização da moeda
nacional, teríamos tido um ganho de variação cambial ou variação cambial ativa.

Outro aspecto de relevância que deve ser evidenciado na contabilização é o fato
de  os  dividendos  estarem  sujeitos  à  tributação  no  país  de  origem.  Nestas
circunstâncias, há de ser observado se existe acordo tributário entre o Brasil e aquele
país, pois caso exista acordo, os tributos serão recuperáveis até o limite na nossa
legislação, assim eles constituirão créditos na investidora. Se. porém, eles não forem
recuperáveis,  representam  um  ônus  da  investidora,  logo  serão  registrados  como
despesas.

É de ressaltar que o Brasil mantém convênio com alguns países para evitar a
bitributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer natureza. Havendo
convênio com o País de origem dos recursos ou rendimentos, gera para a sociedade
receptora  o  direito  de  compensar  esses  tributos  internamente.  Portanto,  nessa
hipótese, ela pode se creditar do valor do imposto pago no exterior. Caso não haja
convênio, não terá esse direito quando arcará com o ônus do imposto cobrado pelo
país alienígena.

Assim, não se pode fazer uma afirmação conclusiva a respeito  da tributação
sendo necessária uma análise individualizada de cada caso.

Deve-se,  sempre  que  possível,  reconhecer  a  despesa  gerada pela  tributação
com  observância  do  regime  de  competência,  isto  é,  a  despesa  deve  compor  o
resultado  do  período  em que  foi  gerado  o  ganho  pela  MEP,  mas  perceba  que a
tributação incidirá apenas sobre o valor do dividendo e não sobre todo o valor do
ganho na equivalência.

Destarte, não se faz a provisão para o Imposto de Renda relativo aos lucros que
se pretendam manter na empresa no Exterior, quer para reinvestimento em futuro
aumento de capital quer na forma de reservas de lucros.

Por fim cabe informar que todos esses fatores envolvendo a tributação sobre
investimentos  realizados  no  exterior  devem ser  elucidados  em notas  explicativas,
principalmente quando o fato acarreta ônus à investidora.

7.14.5 - AJUSTE AO VALOR DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

A apuração do valor da equivalência patrimonial na data do balanço deve ser
idêntica  a  dos   investimentos  realizados  no  Brasil,  isto  é,  deve-se  aplicar  a
porcentagem  de  participação  no  capital  da  investida  no  Exterior  sobre  o  seu
patrimônio líquido convertido para moeda nacional.

O patrimônio líquido da investida no Exterior também deverá ser ajustado pela
investidora quando houver resultados não realizados, oriundos de transações dessa
investida com a investidora ou outras coligadas e controladas.

O ajuste decorrente de comparação do valor final em relação ao valor contábil do
investimento corrigido representará um ajuste à conta de investimentos, tendo, como
contrapartida,  conta de resultado do exercício,  na medida em que corresponda  a
ganhos ou perdas efetivos, relativamente à participação da investidora no resultado
do exercício da coligada ou controlada. Tal ganho ou perda deve ser apresentado em
destaque  nas  demonstrações  contábeis,  sendo  que  o  resultado  da  equivalência
patrimonial representa resultado operacional.
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 As demonstrações contábeis da coligada ou controlada que serão utilizadas para
a apuração do valor da equivalência patrimonial do investimento, comentadas acima,
deverão  ser  elaboradas  e  apuradas  segundo  os  critérios  de  uniformidade com os
adotados no País, devendo, se for o caso, ser efetuados os respectivos ajustes.

7.14.6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COLIGADA OU CONTROLADA
– UNIFORMIDADE DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Para que dois demonstrativos contábeis possam ser comparados, é fundamental
que eles estejam elaborados segundo os mesmos critérios.

Assim, as demonstrações contábeis da coligada ou controlada no exterior que
servirão de base aos ajustes da conta de investimentos ou à consolidação devem ser
elaboradas  com Uniformidade  de  critérios  em relação  aos  princípios  contábeis  do
Brasil,  pois  é  neste  contexto  que  a  investidora  nacional  elaborará  seus
demonstrativos. 

Atenta-se  ao  fato  que  as  empresas  no  Exterior  podem  adotar,  em  suas
demonstrações contábeis oficiais, critérios que atendam a requisitos legais ou fiscais
dos respectivos países. Este procedimento poderá ocasionar divergências, provocando
distorções  de  efeitos  relevantes,  em relação  aos  princípios  contábeis  vigentes  no
Brasil.

Dessa  forma, quando se  está  diante  de Demonstrações  Contábeis  oficiais  da
coligada ou controlada que requeiram ajustes para adequá-los as normas nacionais,
estes  deverão  ser  apurados  de  forma  extracontabil,  dentro  do  conceito  de
demonstrações  oficiais  do  país  de  localização  da  investida,  obtendo-se,  como
resultado,  Demonstrações Contábeis Ajustadas elaboradas segundo os princípios de
contabilidade  vigentes  na época  no  Brasil,  no  que  tange  à  avaliação  de  ativos  e
registros de passivos, particularmente quanto ao regime de competência. 

Salienta-se que deve ser dada especial consideração ao reflexo no imposto de
renda sobre esses ajustes e, se cabível, deve-se efetuar o devido diferimento.

A extensão dos ajustes deve considerar os propósitos a que se destinarão, pois
se o objetivo for apenas a avaliação dos investimentos pelo método de equivalência  o
importante  é  que o  patrimônio líquido da  coligada ou controlada  tenha seu  valor
apurado  segundo  os  critérios  nacionais,  quando  eventuais  divergências  de
nomenclatura ou de classificação das demais contas do Balanço ou da Demonstração
do Resultado serão irrelevantes.

Porém,  se  as  demonstrações  contábeis  hão  de  fazer  parte  de  processo  de
Consolidação de Demonstrações Contábeis, é necessário, também, a adaptação de
nomenclatura  e  classificação  de  contas  relativas  às  demonstrações  contábeis,
conforme critérios de apresentação adotados no Brasil.

7.14.7 - CONVERSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA MOEDA
NACIONAL

Os  métodos  de  conversão  de  demonstrações  contábeis  expressas  em  uma
moeda para a de outro país são muitos. Deve-se utilizar um método que produza a
apuração  de  demonstrações  contábeis  expressas  em  moeda  nacional  que  reflita
adequadamente  sua  posição  patrimonial  e  financeira  e  os  resultado  de  suas
operações, de acordo com os princípios contábeis vigentes em nosso País e aplicados
de maneira uniforme entre os exercícios. 
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Existem diversas técnicas e formas de conversão de balanços de uma moeda
para outra. As mais utilizadas, entretanto, são:

· método da taxa corrente;
· método da taxa histórica;

Taxa corrente significa a taxa de câmbio em vigor na data do balanço que se
pretenda  converter.  Trata-se  do  método  mais  simples  quanto  à  mecânica,  pois
consiste em tomar todos os valores das demonstrações contábeis expressa sem uma
moeda  e  convertê-las  pela  taxa  corrente  de  câmbio,  apurando-se  os  valores
correspondentes na outra moeda. Entretanto, convém assinalar novamente que essa
conversão há de ser feita a partir das demonstrações contábeis ajustadas da empresa
do outro país.

O  método  da  taxa  histórica  baseia-se  no  princípio  de  que  a  conversão  das
demonstrações contábeis é feita interpretando-se as transações como se tivessem
ocorrido na moeda para a qual se pretende converter.

É  de  destacar  que  este  método  é  mais  apropriado  nos  casos  de  empresas
investidoras  sediadas  em países  de  “moeda  forte”  que  tenham investimentos  em
países com elevada inflação e não adotam sistemas de correção monetária. 

Na conversão pelo método da taxa histórica utiliza-se da seguinte técnica:

1) Balanço Patrimonial
a)  Os  saldos  de  ativos  e  passivos  monetários  constantes  do  balanço  são

convertidos pela taxa corrente de câmbio.
b) Os ativos não monetários são convertidos pela aplicação das taxas históricas

de câmbio, vigentes nas datas de aquisição dos itens que formam estes ativos na
data do balanço,  sobre  os  valores  originais  de custo  de aquisição  das  transações
respectivas.  Em  face  da  utilização  de  taxas  históricas  de  câmbio,  os  valores
eventualmente  constantes  dos  saldos  das  contas  não  monetárias  originárias  de
correções monetárias não são convertidos, ou seja, têm equivalência nula na outra
moeda.

c)  As  contas que formam o patrimônio líquido são também de natureza não
monetária sendo que, por esse método de conversão, o valor total do patrimônio
líquido convertido é apurado pela equivalência contábil, ou seja, pela diferença entre o
ativo total e exigibilidade totais.

2) Mutações do Patrimônio Líquido
a) Os aumentos de capital são convertidos pela taxa histórica em vigor nas datas

das integralizações efetivas.
b) Os dividendos distribuídos são convertidos pela taxa histórica, ou seja, pela

taxa  de  câmbio  em  vigor  na  data  de  distribuição  dos  dividendos  ou,  se  forem
dividendos contabilizados como propostos na data do balanço, pela taxa em vigor na
data do balanço.

c) Os demais acréscimos ou reduções patrimoniais que representarem ganhos ou
perdas patrimoniais efetivos, apesar de não transitarem pelo resultado do exercício,
são convertidos às taxas históricas de formação.

d) Acréscimo do patrimônio líquido oriundos de correções monetárias não são
convertidos.

e) Os eventuais acréscimos registrados oriundos de novas avaliações de ativos
(similares a Reservas de Reavaliação no Brasil) devem ser convertidos pela taxa de
câmbio  em  vigor  na  data  de  reavaliação,  de  forma  idêntica  à  conversão  dos
acréscimos nos ativos correspondentes. Nessa hipótese, o acréscimo equivalente na
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conta de investimento da empresa no Brasil deve ser registrado em conta específica
de Reserva de Reavaliação, para ser baixada à medida da realização dos ativos que
lhe deram origem na empresa no Exterior.
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f) O lucro ou prejuízo é apurado pela diferença de patrimônios inicial e final, após
a consideração dos itens “a” a “e” acima.

3) Demonstrações do Resultado do Exercício
a) As receitas e despesas são convertidas pelas taxas em vigor nos períodos

respectivos de sua formação, normalmente numa base mensal, utilizando-se da taxa
média do mês.

b) As depreciações são apuradas pela aplicação das taxas de depreciação sobre
os custos dos bens depreciáveis já convertidos.

c)  O  custo  das  vendas  deve  levar  em  conta  os  estoques  iniciais  e  finais
convertidos pelas taxas históricas e os ingressos (compras, por exemplo) pelas taxas
de formação.

7.14.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Independentemente  método  de  conversão  adotado,  deve-se  dar  adequada
consideração para a taxa de câmbio que será utilizada, tendo em vista que cada país
pode ter políticas próprias. Em princípio, devem ser adotada taxas de câmbio oficiais
de venda do banco.

Deve-se sempre analisar a legislação do país onde se tem o investimento quanto
à  remessa  de  lucros  e  retorno  de  capital  e  considerar  a  própria  estabilidade
econômica e política do país para avaliar-se a real possibilidade de realização ou de
recuperação do capital e dividendos. Na situação de perdas prováveis, em face de tais
fatores, a empresa no Brasil deverá constituir provisão para perdas aplicáveis a tais
investimentos.

Nas notas explicativas de investimentos deverão constar, também, os dados de
cada coligada ou controlada no Exterior, conforme prática em nosso País. Deverão ser
mencionados,  no  sumário  das  práticas  contábeis,  os  critérios  de  apuração  e  das
demonstrações contábeis dessas investidas no Exterior e os critérios de conversão
para moeda nacional.

A eventual mudança no método de conversão ou no critério de avaliação dos
investimentos  representa  uma  mudança  de  prática  contábil  que  deve  ser
contabilmente tratada como tal, mediante registro de seus efeitos como ajustes de
exercícios anteriores e feita a nota explicativa correspondente.
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CAPÍTULO

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
        

1 - INTRODUÇÃO

Em observância ao princípio contábil do Registro Pelo Valor Original, o qual preceitua
que  os  elementos  patrimoniais  devem  ser  registrados,  contabilmente,  pelos  valores
efetivamente ocorridos nas transações com terceiros e que esses valores permanecerão
inalterados  enquanto  os  bens,  direitos  e  obrigações  fizerem  parte  do  patrimônio  da
entidade, podem ocorrer, ao longo do tempo, algumas distorções. 

Essas  distorções  se  devem  basicamente  a  três  fatores:  1) em  virtude  de
determinados bens serem passíveis de valorização ao longo do tempo; 2) em função de a
variação do poder aquisitivo da moeda não resultar devidamente corrigido pelos índices
oficiais de inflação, principalmente a partir de 1º de janeiro de 1996 quando foi extinta a
correção monetária pela Lei nº 9.249/95;  3) ou em função de os critérios utilizados de
depreciação, amortização e exaustão não refletirem a real depreciação ou desgaste ou
perda de valor desses bens.

Para dar a devida dimensão ao presente tema, buscou-se na legislação fiscal a taxa
de depreciação de veículos admitida pelo Imposto de Renda que é de 20% ao ano, o que
causa a depreciação total dos bens dessa espécie em apenas 5 anos. 

Ora, sabemos que um veículo com apenas 5 anos de uso possui, na maioria das
vezes,  valor  de  mercado  em torno  de  50% do  valor  de  um veículo  novo,  mas  na
contabilidade da empresa que utilizou aquela taxa de depreciação o valor contábil é nulo ou
apresentado apenas com o valor residual se esse tenha sido o critério adotado.

Fatos dessa natureza podem trazer transtornos como:

 Os interessados na informação contábil não possuem a exata dimensão do
patrimônio da entidade;

 Os investidores podem afugentar-se por falta de garantias;

 As operações de partilha, cisão, fusão e incorporação podem gerar intrigas e
desconfianças se deixarmos para fazer sua avaliação somente para estas finalidades.

O legislador da Lei n ° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), atento à
ocorrência dessas  hipóteses,  estabeleceu em seu art.  182, § 3°,  uma exceção ao
princípio contábil do Registro pelo Valor Original, pois admite que determinados ativos,
integrantes do Ativo Permanente, sejam avaliados a valores de mercado. A mesma lei
ainda faz referência a reavaliação de ativos nos arts. 178, § 2º e 187, § 2º. A lei
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societária  foi  regulamentada  pelas  Deliberações  CVM  nºs  183/95  e  206/96.  Os
dispositivos da lei societária foram concebidos nos seguintes termos:

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a
facilitar  o  conhecimento  e  a  análise  da  situação  financeira  da
companhia.
...

§  2º  No  passivo,  as  contas  serão  classificadas  nos  seguintes
grupos:

...
d)  patrimônio  líquido,  dividido  em  capital  social,  reservas  de
capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou
prejuízos acumulados.

...
Art. 182.  A conta do capital social discriminará o montante subscrito
e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
...

§  3º.  Serão  classificadas  como  reservas  de  reavaliação as
contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo
em virtude de novas avaliações com base em laudo nos termos do
art. 8º, aprovado pela assembléia geral.

...
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

...
§ 2º O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de
novas  avaliações,  registrados  como  reserva  de  reavaliação
(artigo  182,  §  3º),  somente  depois  de  realizado  poderá  ser
computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos
ou participações. (grifou-se).

Encontramos,  também,  o  reconhecimento  do  processo  de  reavaliação  na
legislação fiscal, mais especificamente a legislação do imposto de renda, por meio do
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, que aprovou o Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99). Os dispositivos da legislação fiscal que reconhecem a existência
da reavaliação de ativos são os arts, 271; 521, § 4º; e 536, § 2º, que estabelecem:

<small>Art.   271.  Devem  ser  registradas  na  escrituração
comercial a apuração do resultado de contratos de longo prazo, a
avaliação  de  investimentos  em  sociedades  coligadas  ou
controladas pelo valor do patrimônio líquido, inclusive de filiais,
sucursais, agências e representações no exterior, a apuração de
resultados de empreendimentos imobiliários e a reavaliação de
bens do ativo.</small>

<small>Art. 521.  Os  ganhos  de  capital,  os  rendimentos  e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais
receitas  e  os  resultados  positivos  decorrentes  de  receitas  não
abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de
que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e
do adicional, observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3º
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do art. 243, quando for o caso (Lei nº 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
...

<small>§ 4º  Na  apuração  de  ganho  de  capital,  os  valores
acrescidos  em  virtude  de reavaliação somente  poderão  ser
computados como parte integrante dos custos de aquisição dos
bens  e  direitos  se  a  empresa  comprovar  que  os  valores
acrescidos  foram  computados  na  determinação  da  base  de
cálculo do imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 52).

...</small>

<small>Art. 536.  Serão acrescidos à base de cálculo os ganhos
de  capital,  os  rendimentos  e  ganhos  líquidos  auferidos  em
aplicações  financeiras,  as  demais  receitas  e  os  resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 531,
auferidos no período de apuração, observado o disposto nos arts.
239, 240, 533 e 534 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 27, inciso II).
</small>

<small>.......

<small>§ 2º  Na  apuração  de  ganho  de  capital,  os  valores
acrescidos  em  virtude  de  reavaliação somente  poderão  ser
computados como parte integrante dos custos de aquisição dos
bens  e  direitos  se  a  empresa  comprovar  que  os  valores
acrescidos  foram  computados  na  determinação  da  base  de
cálculo do imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 52). (grifou-se).
</small>

Conforme se depreende da leitura do art. 182 da lei comercial, as reavaliações
devem ter por base um laudo de avaliação nos termos do art. 8º da mesma lei, que,
por seu turno, estabelece as condições para a avaliação e a responsabilidade pela avaliação
desses bens. O dispositivo se refere às avaliações de bens para integralização de capital
social, no entanto ele deve ser observado no processo de reavaliação no que for cabível.
Vejamos o referido dispositivo:

Art. 8º.  A avaliação dos bens será feita por três peritos ou por
empresa  especializada,  nomeados  em  assembléia  geral  dos
subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos
fundadores,  instalando-se  em  primeira  convocação  com  a
presença de subscritores que representem metade, pelo menos,
do  capital  social,  e  em  segunda  convocação  com  qualquer
número.
§ 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo
fundamentado,  com a indicação dos critérios  de avaliação  e  dos
elementos de comparação adotados e instruído com os documentos
relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembléia que
conhecer  do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes
forem solicitadas.
...

§ 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia,
os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou
dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal
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em  que  tenham  incorrido.  No  caso  de  bens  em  condomínio,  a
responsabilidade dos subscritores é solidária.

Portanto, a avaliação dos bens, que serão submetidos ao processo de reavaliação,
deve ser realizada por empresa especializada ou por  três peritos. É certo que a
empresa e os peritos tenham que ter especialização e grau de conhecimento sobre os
bens que irão avaliar. A lei não faz referência quanto à independência do avaliador,
entretanto é prudente que ele  seja  independente,  pois  dará maior credibilidade e
imparcialidade ao laudo de avaliação.

Outro aspecto a ser considerado é que a lei não discrimina a que bens se podem
aplicar o processo de reavaliação de ativos. A CVM, por seu turno, por meio da Deliberação
nº 183, de 19/06/1995, limitou a reavaliação aos bens tangíveis do Ativo Permanente
Imobilizado e desde que não houvesse previsão de sua descontinuidade. Ressalte-se que
os bens do Ativo Imobilizado são os que geralmente sofrem as maiores distorções de
valores em relação aos valores de mercado, visto que estes são os bens com maior tempo
de permanência na entidade.

O laudo de avaliação que dá base à reavaliação é uma peça relevante, devendo fazer
parte de arquivo contábil e fiscal, pois faz prova do lançamento da reavaliação e porque
nele estão contidas as razões que levaram ao valor de mercado e que precisam ser
comprovadas.

Vimos, desta forma, que a legislação brasileira, tanto a comercial quanto a fiscal,
permite que as empresas avaliem seus ativos a valores de mercado, consistindo esse
processo numa afronta ao princípio contábil do Registro pelo Valor Original, porém
fundamentado num princípio maior que é a evidenciação da real posição patrimonial
dos bens reavaliados. É de ressaltar que em alguns países o processo de reavaliação
de ativos não é aceita em função de afrontar o princípio do registro pelo valor original
ou também chamado de custo histórico.

2 – CONCEITO DE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

Diante do que se  disse  no item anterior,  pode-se  conceituar  o  processo  de
reavaliação de ativos como sendo o reconhecimento de que os valores dos bens
estão contabilizados a preços abaixo do valor de mercado. O ativo é reavaliado
tendo como contrapartida a conta Reserva de Reavaliação. O valor atribuído ao ativo,
obrigatoriamente baseado em laudo técnico, passa a ter o valor de mercado ou de
reposição, inclusive para fins de depreciação.

Reavaliação é a diferença entre o valor contábil dos bens e o valor de mercado.
Desta forma, reavaliação significa que os bens foram avaliados a valor de mercado a
revelia do princípio do custo original corrigido monetariamente. Com a adoção desse
procedimento, os bens constantes no balanço patrimonial estarão muito próximos aos
valores de reposição no estado em que se encontram. 

Outra  importante  conseqüência  do  processo  de  reavaliação  é  que  os  bens
reavaliados serão depreciados, o que permite que os custos ou despesas decorrentes
da  depreciação  sejam levados  ao  resultado,  apresentando-se  este  de  forma  mais
realista.

A par de tantas vantagens à empresa, o processo de reavaliação se constitui
num procedimento optativo, não havendo exigibilidade para tanto, salvo nos casos de
reorganização societária em que a avaliação dos bens a valor de mercado é exigida.
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Não se deve confundir a reavaliação de ativos com a Correção Monetária do Balanço.
A Correção Monetária, extinta pela Lei nº 9.249/95 a partir de 01/01/1996, era mera
atualização do valor original na tentativa de se trabalhar com moeda constante, ao passo
que a reavaliação se constitui na elevação do valor do bem ao valor de mercado ou de
reposição.

Em face  da possibilidade de  ocorrer  confusão  acerca  de Correção Monetária  do
Balanço e a Reavaliação de Ativos, vamos estabelecer as principais diferenças existentes
ou que existiam entre elas:

Correção monetária de Balanço Reavaliação de Ativos
1  -  baseada  em  índices  econômicos

divulgados pelo Governo;
2- aplicado sobre bens do Ativo Permanente,

Patrimônio  Líquido  e  outros  elementos
estabelecidos por lei;

3-  contrapartida  em  resultado  (Resultado
Com Correção Monetária – RCM); 

4-  dispensa  laudo,  pois  utiliza  índices
econômicos;

5-  efetuada  em  todos  os  balanços,
independentemente  da  vontade  do
empresário, pois era compulsória.

1-  baseada  em  valor  de  mercado  ou  de
reposição;

2- aplicado sobre bens do Ativo Permanente –
Imobilizado;

3- contrapartida em reserva de reavaliação, no
Patrimônio Líquido;

4- obrigatório laudo de peritos, sobre o qual
eles têm responsabilidade;

5- de acordo com a necessidade da entidade e
vontade da entidade. Não é obrigatória.

Em  face  da  constante  utilização,  alguns  termos  necessitam  de  adequada
definição:

Custo  Corrigido  ou  Custo  Atualizado  Monetariamente:  é  o  custo  de
aquisição original ou o desembolso efetuado na aquisição do bem, considerado em
termos de moeda de poder aquisitivo constante, ou seja, corrigido monetariamente. 

Valor de Mercado: é o valor de reposição do bem numa operação normal entre
partes, considerando-se o preço à vista do bem no estado em que se encontra.

Valor Contábil ou Valor Líquido Contábil: é o valor pelo qual um bem está
registrado  na  contabilidade,  deduzido  de  depreciação,  amortização  ou  exaustão
acumulada. Ressalte-se que o valor do bem pode estar corrigido monetariamente ou
até mesmo estar reavaliado. 

Valor Recuperável: é o valor que a entidade espera recuperar pelo uso do bem
em suas operações, inclusive o valor residual na baixa. 

3 – FINALIDADES DA REAVALIAÇÃO

Os motivos que sustentam a vontade de uma empresa em reavaliar seu Ativo são
muitos, dentre os quais podemos mencionar os seguintes:

• Melhor apresentação da posição patrimonial da empresa, o que possibilita a obtenção
de empréstimos junto a instituições financeiras;

• Pela reavaliação as empresas intentam, por vezes, reduzir a distribuição de dividendos,
pois  possibilita  que  os  bens  reavaliados  tenham o  seu  valor  depreciado  sendo  a
contrapartida uma despesa, o que diminui o lucro;

• Possibilita uma apresentação mais realista do patrimônio o que pode propiciar melhor
gerenciamento de custos;
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• Evitar fraudes e elisão fiscal por ocasião da alienação desses bens;

• Como a reavaliação é aplicada somente sobre bens integrantes do Ativo Permanente,
os  índices  de  rotatividade  de  estoques,  considerado  em  relação  ao  ativo  total,
apresentam-se com performance melhor.

4 – TRATAMENTO CONTÁBIL E LEGAL

Observados os critérios legais pertinentes à avaliação de bens, os valores constantes
no laudo dos peritos são levados à Assembléia Geral para aprovação. Em sendo aprovado
o laudo, proceder-se-á a contabilização da reavaliação.

Para proceder-se à reavaliação, deve-se, primeiramente, verificar o Valor Contábil do
custo corrigido. Valor Contábil de bem do Ativo, conforme já visto, pressupõe o valor
líquido, isto é, expurgado de depreciação, amortização e exaustão acumulados.

Conforme está estampado no art. 8º da lei das sociedades anônimas, o laudo de
avaliação deve indicar o valor de mercado do bem e o prazo remanescente à sua utilização
ou depreciação.

4.1  –  A  REAVALIAÇÃO  E  OS  PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS  DE
CONTABILIDADE

A reavaliação de ativos,  conforme visto, é amplamente aceita em nosso País,
tanto  pela  legislação  comercial  quanto  pela  legislação  fiscal.  Em  outros  países,
entretanto, esse procedimento não possui tamanha abrangência, pois entendem que a
adoção do valor de mercado para os bens contraria o conceito de custo como base de
valor. 

A  utilização do  processo  de reavaliação  de ativos  não pode  se  constituir  em
prática de abuso contra os interessados na informação contábil da entidade. Há de se
respeitar critérios técnicos que devem ser informados nas demonstrações contábeis e
notas explicativas, dispondo, principalmente, a forma de apuração dos valores e dos
reflexos sobre o patrimônio, de modo que a reavaliação reflita a posição mais realista
possível.

Não podemos perder de vista que a regra geral da avaliação de ativos é o custo
corrigido  monetariamente,  insculpida  no  art.  183  da  Lei  nº  6.404/76,  consagrado
princípio fundamental de contabilidade. A reavaliação, já o dissemos, não é obrigatória
e  se  constitui  num  critério  alternativo  que,  quando  utilizada,  deve  observar
parâmetros e critérios técnicos aceitos pela legislação comercial e fiscal. 

No procedimento de reavaliação deve ser observado o valor de recuperação, pois
se o ativo tiver valor inferior ao de recuperação ele deve ser ajustado ao valor de
recuperação, quando então se fará a reavaliação negativa, haja vista que um ativo
não pode apresentar valor contábil superior ao valor de mercado em face da correta
aplicação do Princípio da Prudência.

4.2 – ASPECTOS FISCAIS

A  correção  monetária,  quando  em  vigor,  tinha  seus  índices  ditados  pela
legislação fiscal a revelia dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação
societária, pois aquela determinava que a correção monetária refletisse a perda no
poder  aquisitivo  da  moeda.  Os  índices  oficiais,  ditados  segundo  as  normas  da
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legislação fiscal, nem sempre refletiam a real perda da moeda, visto que utilizava,
indistintamente  para  todos  os  segmentos  de  empresas,  parâmetros  médios.  As
empresas  poderiam utilizar  parâmetros  mais  reais  para  fins  contábeis,  desde  que
ajustassem os valores na apuração do Lucro Real, no entanto, utilizavam os índices
oficiais devido a comodidade e por respaldo legal. 

Essa prática causou, em muitas empresas, diferenças entre o valor contábil dos
bens  e  seu  valor  de  mercado,  impulsionando-as  a  perseguir  o  procedimento  da
reavaliação desses bens para eliminar essas discrepâncias de valores.

Convém frisar que o espírito da reavaliação era, originalmente, ajustar o valor
dos bens devido às flutuações no seu valor de mercado. A adoção desse procedimento
para  suprir  uma  correção  monetária  deficiente  foi  introduzida  em  virtude  dessa
discrepância entre os índices oficiais de inflação e a real  inflação sofrida por cada
segmente de empresas.

A legislação fiscal, atenta a essas discrepâncias, adotou medidas especiais, tais
como correções monetárias especiais ou complementares, visando eliminar ou reduzir
essas diferenças. 

Quanto  aos  efeitos  fiscais  da  reavaliação,  a  legislação  do  imposto  de  renda
determinava que a reavaliação deveria compor a base de cálculo do Imposto de Renda
e da CSSL quando não estivesse pautada em laudo, nos termos do art. 8º da Lei nº
6.404/76.  Também incidiam os mesmos tributos quando a reavaliação não era de
bens do ativo permanente ou se fosse utilizada para aumento de capital. Essa norma
prevaleceu até 31/12/1999.

A partir de 01/01/2000, por força da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000,
precedida pela MP nº 1.924/99, o procedimento de apuração do Lucro Real já não
abarca aqueles valores, tendo em vista o disposto no art. 4º dessa norma, senão
vejamos:

Art.  4º A contrapartida da reavaliação de  quaisquer  bens da
pessoa  jurídica  somente  poderá  ser  computada  em  conta  de
resultado ou na determinação do lucro real e da base de cálculo
da  contribuição  social  sobre  o  lucro  líquido  quando  ocorrer  a
efetiva realização do bem reavaliado. (Grifou-se).

A  propósito,  são  formas  de  realização  do  bem  reavaliado:  alienação,  sob
qualquer forma; depreciação, amortização ou exaustão; baixa por perecimento.

Outro  aspecto  que deve ser  observado  é que o  dispositivo  legal  se  refere  a
reavaliação  de  quaisquer  bens.  Desta  forma,  para  a  legislação  fiscal,  não  há  a
obrigatoriedade de a reavaliação ser efetuada somente aos bens intangíveis do ativo
permanente imobilizado. 

As empresas nem sempre utilizam a reavaliação com o objetivo para o qual ela
foi instituída. Utilizam-na para as mais diversas finalidades, tais como, entre outras:
a) para compensar correções monetárias insuficientes; b) para suprir a contabilização
de depreciações aceleradas ou superiores ao efetivo desgaste físico dos bens; c) para
demonstrar custos mais atualizados na tentativa de justificar aumentos de preços; d)
para  afetar  a  distribuição  de  lucros;  e)  para  obter  benefícios  fiscais  como  a
compensação contra prejuízos fiscais prestes a decair; e f) para alterar a relação entre
capital próprio e de terceiros. 
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4.3 – ESPÉCIES DE REAVALIAÇÃO

A CVM, por meio da Deliberação 183, aprovou pronunciamento do IBRACON, que
estabelece  as  seguintes  hipóteses  de  aplicação  do  procedimento  de  reavaliação
previstas nas legislações societária e fiscal:

a) reavaliação voluntária de ativos próprios;

b) reavaliação de ativos por controladas e coligadas;

c) reavaliação na subscrição de capital em outra empresa com conferência de
bens;

d) reavaliação nas fusões, incorporações e cisões. 

5 - REAVALIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE ATIVOS PRÓPRIOS

5.1 – ATIVOS PASSÍVEIS DE REAVALIAÇÃO

A  Lei  nº  6.404/76  não  discrimina  a  quais  bens  é  aplicado  o  processo  de
reavaliação,  estabelecendo  apenas  que  a  reavaliação  se  aplica  a  "elementos  do
ativo". 

Essa expressão da lei é muito vaga e pode levar a entendimentos diversos como
o de se aplicar a reavaliação a todo o ativo ou ao ativo permanente.

A legislação fiscal, inicialmente, foi mais criteriosa e restringiu a reavaliação aos
bens do Ativo Permanente não abarcando, portanto, elementos como os estoques ou
outros ativos constantes do Circulante ou Realizável a Longo Prazo. Entretanto, com a
edição da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, precedida pela MP nº 1.924/99, a
reavaliação é aplicável a quaisquer bens.

O entendimento da CVM, entretanto, aprovando o pronunciamento do IBRACON,
é mais restritivo, pois entende que a reavaliação seja aplicada exclusivamente aos
bens  tangíveis do  ativo  imobilizado,  desde  que  não  esteja  prevista  sua
descontinuidade operacional.

No nosso modo de entender o assunto somos de opinião de que o entendimento
da CVM é o correto, pois os estoques devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou
valor de mercado, dos dois o menor; os investimentos em controladas e os relevantes
em coligadas e equiparadas a coligadas quando a investidora exerce influência devem
ser  avaliados  pela  equivalência  patrimonial;  e  outros  investimentos  devem  ser
avaliados  pelo  custo  de  aquisição,  ajustados  por  provisões  para  perdas  prováveis
quando estas estiverem comprovadas como permanentes.

Desta forma, escapam das hipóteses permissivas de reavaliação os investimentos
em obras de arte e os imóveis não de uso, que somente, em circunstâncias especiais,
poderiam ser reavaliados.

5.2 – PERIODICIDADE E ABRANGÊNCIA DA REAVALIAÇÃO

5.2.1 - PERIODICIDADE

Como o objetivo da reavaliação é apresentar o bem com valor mais realista, uma
empresa que realiza e contabiliza a reavaliação passa a usar este procedimento como
critério de avaliação desses bens. Diz a legislação comercial e contábil que os critérios
de avaliação devem ser uniformes no tempo e, caso seja adotado outro critério, os
seus  reflexos  devem ser  mencionados  em notas  explicativas.  Em observância aos
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preceitos da legislação, este deverá ser o critério para avaliação do seu imobilizado
dali para frente. Portanto, com a adoção do critério da reavaliação do imobilizado a
empresa deixa de utilizar o critério do valor de custo corrigido. Ressalte-se que as
reavaliações devem ser periódicas para que o valor contábil dos bens esteja, sempre,
o mais próximo possível do valor de mercado. 

Assim, para manter o valor do imobilizado o mais próximo possível do valor de
mercado, devemos reavaliar o imobilizado, de preferência, nos seguintes intervalos de
tempo:

a)  anual,  para  as  contas  que  representam  bens  cujos  valores  de  mercado
possuem oscilações expressivas em curto período;

b) a cada quatro anos, para os bens que apresentam pouca oscilação no seu
valor de mercado, inclusive os bens adquiridos após a última reavaliação;

c) desde que observados o conceito e prazos acima, a entidade pode utilizar um
"sistema rotativo", realizando, periodicamente, reavaliações parciais, por rodízio, com
cronogramas definidos, que cubram a totalidade dos ativos a reavaliar a cada período.

5.2.2 - ABRANGÊNCIA

Quando  a  empresa  decide  utilizar  o  critério  de  reavaliação  para  avaliar  o
imobilizado tangível, ela deve abranger todos os bens deste subgrupo que possuam a
natureza de tangível para impedir que certas contas sejam avaliadas por um critério e
outras por critério diferente.

Todavia, os imobilizados tangíveis que estão em vias de serem descontinuados e
os que não devem ser repostos, não devem ser reavaliados por fugirem ao princípio
da reavaliação que é o valor de reposição, visto que nestas circunstâncias esses ativos
não serão repostos.

A reavaliação parcial do imobilizado não é recomendável, mas é admissível. Se a
empresa preferir reavaliar o imobilizado de forma parcial, apenas alguns bens, deverá
fazê-lo para todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta. Neste caso não
poderá  valer-se  do  “sistema  rotativo”  visto  no  item  anterior.  Deverá,  também,
evidenciar o fato de forma muito precisa nas notas explicativas, indicando quais bens
foram reavaliados  com  o  respectivo  valor  contábil  antes  da  reavaliação,  o  valor
constante  no  laudo  de  avaliação  do  bem e  o  valor  da  reavaliação  que  deve  ser
individualizado por conta ou natureza de cada bem.

Assim,  por  exemplo,  se  a  empresa  decidir  reavaliar  determinado  veículo,
somente poderá fazê-lo se adotar esse procedimento em todos os veículos que estão
registrados no imobilizado.

Por outro lado, uma empresa pode decidir por encerrar determinada atividade ou
ramo de negócio, o que gera a descontinuidade da atividade ou ramo de negócio.
Neste  caso,  se  os  ativos  ali  empregados  foram  reavaliados,  devemos  voltar  ao
conceito  de  custo  corrigido  para  esses  bens,  mediante  estorno  da  parcela  da
reavaliação embutida no ativo e a respectiva reserva de reavaliação. 
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5.3 – AJUSTES EM FUNÇÃO DA REAVALIAÇÃO NEGATIVA

A legislação determina que a contrapartida da reavaliação seja escriturada em
conta específica de reserva de reavaliação, no grupo do Patrimônio Líquido. Entendida
desta forma, a reavaliação deve ser oriunda de aumento de componentes do ativo,
particularmente do Imobilizado. Isto, contudo, não significa que não possa haver uma
redução de valor dos componentes do imobilizado ou mesmo a sua eliminação.

Para  enfatizar  a  ocorrência  dessa  hipótese,  imaginemos  que  determinada
empresa que atue no ramo da educação, uma universidade, por exemplo, se instale
num local que ela julgue ser o mais apropriado para essa atividade, isto é, em área
bem arborizada, longe de ruídos e de fácil acesso.  Enfim, tudo o que o estudante
mais quer  e  em função disso,  ela  passa a ser  muito procurada o que valorizada,
inclusive o seu imobilizado. Em decorrência da valorização do seu imobilizado, houve a
necessidade de passarem pelo processo reavaliação na medida da valorização do dos
bens em termos de mercado. Entretanto, após alguns anos de funcionamento, o poder
público resolve construir, nas suas adjacências, um aeroporto comercial de grande
fluxo  de  aeronaves.  Com  isso,  praticamente  todas  as  vantagens  que  a  empresa
oferecia foram suplantadas por ruídos de aviões decolando e pousando, o trânsito
ficou  congestionado  e  o  ambiente  poluído.  A  procura  pela  universidade  caiu
vertiginosamente e, em conseqüência, os bens do ativo permanente – imobilizado,
desta empresa, certamente tiveram desvalorização significativa e não poderão ou não
deverão permanecer  com valor superavaliado,  pois  tal  fato se constitui  afronta ao
Princípio  da  Prudência,  visto  que  não  poderão  ser  realizados  pelos  valores  que
constam nos registros contábeis. 

Desta  forma,  os  peritos  ou  a  empresa  encarregada  de  elaborar  o  laudo  de
avaliação poderão apurar um valor de mercado inferior ao valor contábil pelo qual o
bem está registrado no patrimônio da entidade. Em ocorrendo fato dessa natureza, é
entendimento que devemos reconhecer, nos registros contábeis, esse decréscimo dos
bens decorrente da nova avaliação, desde que haja  reserva de reavaliação, até o
limite desta. 

Assim,  quando  a  avaliação  dos  bens,  em  conjunto,  for  inferior  ao  valor  de
mercado, devemos adotar os seguintes procedimentos:

a) se estamos diante de uma primeira reavaliação ou se não houver saldo na
reserva de reavaliação, o  efeito negativo não deve ser reconhecido. Mesmo nesse
caso,  a  empresa  deverá  verificar  se  o  valor  contábil  dos  ativos,  considerados em
conjunto, é recuperável através de suas operações futuras.

O valor de recuperação de um imobilizado é a quantia que a empresa espera
poder depreciar, amortizar ou exaurir pelo uso futuro em suas atividades, somado ao
valor  residual  na  baixa  por  alienação  ou  perecimento.  De  regra,  todos  os  itens
constantes  no  balanço  patrimonial  são  recuperáveis.  Entretanto,  já  vimos  acima,
existe a possibilidade de o valor de recuperação ser inferior ao valor contábil. Se essa
redução  for  permanente,  o  valor  de  mercado  deve  ser  reduzido  ao  valor  de
recuperação, mediante reversão de uma reavaliação em contrapartida de um débito
na conta de reserva de reavaliação.

   Reserva de reavaliação
a Reavaliação de Ativo  

Se, em algum período seguinte, houver aumento no valor de recuperação desses
bens, devemos reverter a baixa anterior, isto é, devemos reverter a reversão.  Isto se
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faz  mediante  lançamento  contábil  que  se  assemelha  ao  da  contabilização  da
reavaliação.

   Reavaliação de Ativos
a Reserva de Reavaliação 

O  que  deve  diferenciar  esse  registro  do  de  reavaliação  é  o  histórico  do
lançamento. Ressalte-se, mais uma vez, que todos esses fatos hão de ser registrados,
minuciosamente, em notas explicativas.

É oportuno frisar, ainda,  que a verificação há de levar em conta os bens do
imobilizado que formam um conjunto ou projeto e os demais ativos correspondentes,
em especial  o ativo diferido. Para apurar o valor de recuperação devemos ter em
mente o  fluxo futuro de caixa descontado a valor presente. Neste particular,
devem-se considerar as atividades da entidade em conjunto.

Assim, por exemplo, se uma locadora de veículos possuir um veículo, cujo valor
contábil  seja  de  R$  12.000,00  e  efetuar  a  sua  reavaliação  para  R$  20.000,00,
apresentará reserva de reavaliação no valor de R$ 8.000,00. Se, em ato contínuo,
alugar esse veículo a uma terceira empresa pelo prazo de 6 meses com valor de R$
600,00 por mês, estabelecendo no contrato opção de venda no final desse período por
R$ 15.000,00, então o fluxo futuro de caixa descontado a valor presente será de R$
18.600,00 (6 x R$ 600 + R$ 15.000,00).  Isto é, o valor do fluxo futuro de caixa
descontado a valor presente representa o valor líquido de realização.  Como nesse
exemplo o valor de realização é inferior ao valor contábil reavaliado (R$ 20.000,00),
deveria ser reconhecida uma baixa da reserva de reavaliação no valor de R$ 1.400,00.

b) quando houver saldo na reserva de reavaliação o efeito negativo deve ser
contabilizado da seguinte forma:

b.1) a diferença de valor reduzirá o imobilizado em contrapartida a reserva de
reavaliação. Importante destacar que a redução deve ser feita em conta de reserva de
reavaliação correspondente aos mesmos bens e originada de reavaliações anteriores.

Reserva de Reavaliação
a  Ativo Imobilizado Tangível 

b.2)  ocorrendo  a  hipótese  de  a  reserva  de  reavaliação  ser  insuficiente  para
absorver a redução de valor do ativo, significa que o valor de mercado ou reavaliado é
inferior ao valor do custo original corrigido líquido das depreciações. Neste caso, se a
perda  for  considerada  como  permanente,  devemos  constituir  uma  provisão  para
perdas  pela  diferença.  Essa  perda  se  constitui  em despesa  não-operacional  e  irá
compor o resultado do período em que a reavaliação negativa ocorrer.

Despesa com provisão
a Provisão para Perda permanente de Ativo  

5.4 – PROCESSO DE REAVALIAÇÃO E LAUDO DE AVALIAÇÃO

Conforme estabelecido no art. 8º da Lei nº 6.404/76, a avaliação deve ser feita
por três peritos ou por empresa especializada. Referencia aquele dispositivo que
os peritos  ou a empresa avaliadora,  em caso de sociedade por ações,  devem ser
nomeados  em  Assembléia  Geral  Extraordinária que  deverá  ser  convocada,
especificamente, para esse fim. 

A Lei nº 6.404/76, inicialmente, foi concebida para demandar as necessidades
das sociedades anônimas, em termos de legislação. Porém, com o tempo, ela passou
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a ser aplicada, também, às demais sociedades, as ditas sociedades de pessoas, das
quais  a  mais  largamente  utilizada  é  Sociedade  por  Quotas  de  Responsabilidade
Limitada.  O  procedimento  de  reavaliação  de  ativos,  assim  como  a  maioria  dos
dispositivos da lei societária, foi estendida a essas sociedades de pessoas e, quando
forem avaliar os seus ativos, deverão adotar procedimento semelhante as sociedades
por ações.

Embora a lei não faça qualquer menção sobre a especialização dos peritos ou da
empresa  avaliadora,  entende-se  que  estes  devem  possuir  qualificação  técnica  e
conhecimento sobre os bens que irão avaliar, visto que a perícia é um exame ou
vistoria de caráter técnico e especializado. A par dessa especialização que se requer
dos  avaliadores,  se  busca,  também,  que  eles  sejam independentes  em relação  à
empresa  ou  a  seus  acionistas  ou  sócios  para  que  possam  produzir  laudos
incontestáveis quanto a esse aspecto.

O conteúdo do laudo de avaliação deve estar fundamentado,  fazendo constar
nele os critérios de avaliação adotados e os elementos de comparação que foram
utilizados para a tomada da decisão, no concernente ao valor dos bens avaliados e o
seu tempo de vida útil remanescente. 

Na elaboração do laudo de avaliação, os  avaliadores devem ter em mente o
Princípio Contábil da Continuidade, isto é, devem verificar se os ativos sob avaliação
poderão ser recuperados pelo uso nas atividades operacionais da entidade, pois  o
valor informado no laudo se constitui  no novo valor do bem e seus efeitos  serão
refletidos nas demonstrações contábeis das empresas.

Há de ser ter em mente que os bens do imobilizado se destinam à manutenção
das atividades da empresa, serão utilizados como meios de produção, portanto não se
destinam a venda, por isso a avaliação deve ser pautada no valor de reposição do
bem no estado em que ele se encontra.

Desta forma, o avaliador elaborará o laudo de avaliação, que deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:

 Descrição detalhada de cada bem avaliado e a respectiva documentação
contábil (notas fiscais de compra, contratos etc.);

  Identificação contábil dos bens avaliados (matrícula, ano de fabricação,
chassi, série etc.);

 Critérios  utilizados  para  avaliação  e  sua  respectiva  fundamentação
técnica (inclusive elementos de comparação adotados);

  Vida útil remanescente do bem;
  Data da avaliação;
  Qualificação dos avaliadores.

Além desses itens que devem constar no laudo de avaliação, os avaliadores
devem assinar termo de responsabilidade técnica pelo laudo emitido, formalizando,
assim, sua responsabilidade.

5.5 – A REAVALIAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS

Os  bens  que  sofrerão  reavaliação  devem  ser  individualmente  identificados
mediante  descrição  detalhada  e  contabilização  em  conta  que  evidencie  o  custo
corrigido e a correspondente depreciação acumulada. O valor da avaliação constante
no laudo deve ser comparado com o valor contábil do mesmo bem na mesma data. A
diferença entre os valores corresponde a parcela de reavaliação e será registrada, a
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débito do bem reavaliado e a crédito em conta específica de Reserva de Reavaliação
no Patrimônio Líquido.

Vale  repetir  que  o  laudo  de  avaliação  e  a  data  da  reavaliação  devem  ser
coincidentes. Caso haja alguma defasagem entre essas datas e ocorrendo defasagem
nos valores, deve-se proceder a atualização desses valores para que não se tenha, já
de início, uma reavaliação que não reflita o valor real do bem reavaliado.

A vida útil remanescente do bem reavaliado, no caso de bens sujeitos a desgaste
passível  de  depreciação,  deverá  levar  em  consideração  as  futuras  taxas  de
depreciação.

EXEMPLO

A empresa Pombos S.A., cujo objeto social é a comercialização de mensagens
extraterreneas, possui registrado em seu Ativo Permanente – Imobilizado, o veículo
intergaláctico, com o qual desenvolve suas atividades. O referido veículo possui valor
contábil de R$ 250.000,00, assim demonstrado:

Custo de aquisição corrigido monetariamente R$  550.000,00
(-) Depreciação acumulada R$ (300.000,00)  
= Valor contábil R$  250.000,00

A administração da empresa está ciente de que o veículo se encontra subavaliado e
possuindo valor de mercado superior ao valor contabilizado. Quando uma entidade possui
um ativo subavaliado, ela terá também o Patrimônio Líquido subavaliado. Para reverter
essa situação, a administração da empresa deve contratar três peritos ou uma empresa
especializada, com aprovação em assembléia geral, a fim de obter um laudo que ateste o
valor de mercado do imóvel e o tempo estimado de vida útil que lhe resta.

No caso da empresa Pombos S.A., o laudo apresentado por peritos nomeados em
Assembléia  Geral  Extraordinária,  define  que o  valor  de  mercado do veículo  é  de  R$
850.000,00 e que sua vida útil restante é de 20 anos.

O lançamento contábil da reavaliação dar-se-á através dos seguintes passos:

a) - Apuração do valor contábil do imóvel antes da reavaliação:

Contabilização:

   Depreciação acumulada - veículos
a Veículos R$ 300.000,00

Razonetes:

Veículos Depreciação Acumulada Veículos
   550.000,00   300.000,00 (1)     (1) 300.000,00   300.000,00
   250.000,00

   
b) – Apuração do valor da reavaliação:

Valor de mercado R$  850.000,00
(-)Valor contábil               R$ (250.000,00)  
Valor da reavaliação R$  600.000,00
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c) Contabilização da reavaliação:
Veículos
a Reserva de Reavaliação  R$ 600.000,00

Razonetes:

Veículos Reserva de Reavaliação
      250.000,00 600.000,00 (2)
(2)  600.000,00
      850.000,00

5.6 - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RESERVA DE REAVALIAÇÃO

A reavaliação, quando positiva, representa acréscimo de valor do bem reavaliado
em contrapartida do Patrimônio Líquido. Isto quer dizer que o aumento do ativo não
transitou por contas de resultado, escapando, em primeiro momento, da incidência
dos tributos (Imposto sobre a Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido).
Entretanto,  o  valor da reavaliação será  tributado em momento  futuro,  quando da
realização desses ativos reavaliados, o que constitui o diferimento da tributação. 

5.6.1 - DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO

Todo  incremento  de  valor  nos  bens  do  ativo,  quando  não  houver  sacrifício
financeiro da entidade para esse fato, há de ser oferecido à tributação do imposto de
renda e da CSSL. A legislação do imposto de renda, entretanto, possibilita que o valor
do imposto seja diferido, desde que atendidas as condições que estabelece para tal.
Vejamos o que diz o RIR/99 sobre o assunto:

Art. 434.  A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo
permanente, em virtude de nova avaliação baseada em laudo nos
termos do art. 8º da Lei nº 6.404, de 1976, não será computada
no  lucro  real  enquanto  mantida  em  conta  de  reserva  de
reavaliação (Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art. 35, e Decreto-lei
nº 1.730, de 1979, art. 1º, inciso VI).

§ 1º  O laudo que servir de base ao registro de reavaliação de
bens  deve  identificar  os  bens  reavaliados  pela  conta  em  que
estão  escriturados  e  indicar  as  datas  da  aquisição  e  das
modificações no seu custo original.

§ 2º  O contribuinte deverá discriminar na reserva de reavaliação
os bens reavaliados que a tenham originado, em condições de
permitir a determinação do valor realizado em cada período de
apuração (Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art. 35, § 2º).

§ 3º  Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos deste artigo,
será  adicionada ao lucro líquido do período de apuração,  para
efeito de determinar o lucro real (Decreto-lei nº 5.844, de 1943,
art. 43, § 1º, alínea "h" , e Lei nº 154, de 1947, art. 1º).

Assim,  a  legislação  do  imposto  de  renda  impõe  as  seguintes  condições  às
pessoas jurídicas que pretendam usufruir do direito ao diferimento:
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 Mandar elaborar laudo de avaliação de acordo com o artigo 8º da Lei nº
6.404/76;
 O  laudo,  além  das  exigências  previstas  no  citado  art.  8º,  deverá
identificar  os  bens  reavaliados  pela  conta  em  que  estão  escriturados  e
indicar as datas da aquisição e das modificações no seu custo original;

 A contrapartida do valor da reavaliação deverá ser lançada no Patrimônio
Líquido, em conta de reserva denominada Reserva de Reavaliação;

 A Reserva de Reavaliação deverá individualizar os bens reavaliados, de
forma a permitir o controle da reavaliação; e

Quando essas  normas  não  forem atendidas  no  processo  de  reavaliação,  a
reserva de reavaliação será imediatamente tributada pelo Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o lucro.

5.6.2 - TRIBUTAÇÃO NA REALIZAÇÃO

O art. art. 435, do RIR/99 determina que a reserva de reavaliação, quando for
utilizado para aumento do capital social, deve ser tributada pelo imposto de renda.

Assim, essa legislação considera forma de realização do bem reavaliado o uso
da reserva para aumento de capital social. O mesmo regulamento apresenta exceção
no art. 436. 

As outras formas de realização dos bens reavaliados decorrem da alienação,
depreciação,  amortização,  exaustão  ou  baixa  por  perecimento.  Vejamos  os
dispositivos mencionados:

Tributação na Realização

Art. 435.  O  valor  da  reserva  referida  no  artigo  anterior  será
computado na determinação do lucro real (Decreto-lei nº 1.598,
de 1977, art. 35, § 1º, e Decreto-lei nº 1.730, de 1979, art. 1º,
inciso VI):

I - no período de apuração em que for utilizado para aumento do
capital social, no montante capitalizado, ressalvado o disposto no
artigo seguinte;
II - em cada período de apuração, no montante do aumento do
valor dos bens reavaliados que tenha sido realizado no período,
inclusive mediante:

a) alienação, sob qualquer forma;
b) depreciação, amortização ou exaustão;

c) baixa por perecimento.

Reavaliação de Bens Imóveis e de Patentes

Art. 436.  A  incorporação  ao  capital  da  reserva  de reavaliação
constituída  como  contrapartida  do  aumento  de  valor  de  bens
imóveis  integrantes  do  ativo  permanente,  nos  termos  do  art.
434,  não  será  computada  na  determinação  do  lucro  real
(Decreto-lei nº 1.978, de 21 de dezembro de 1982, art. 3º).

§ 1º  Na companhia aberta, a aplicação do disposto neste artigo
fica condicionada a que a capitalização seja feita sem modificação
do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal
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das ações, se for o caso (Decreto-lei nº 1.978, de 1982, art. 3º,
§ 2º).
§ 2º  Aos  aumentos  de  capital  efetuados  com  a  utilização  da
reserva de que trata este artigo, constituída até 31 de dezembro
de  1988,  aplicam-se  as  normas  do  art.  63  do  Decreto-lei  nº
1.598, de 1977, e às reservas constituídas nos anos de 1994 e
1995 aplicam-se as normas do art. 658 (Decreto-lei nº 1.978, de
1982, art. 3º, § 3º).

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se à reavaliação de patente
ou de direitos de exploração de patentes, quando decorrentes de
pesquisa ou tecnologia  desenvolvida em território  nacional  por
pessoa jurídica domiciliada no País (Decreto-lei nº 2.323, de 26
de fevereiro de 1987, art. 20).

Art. 437.  O  valor  da  reavaliação  referida  no  artigo  anterior,
incorporado ao capital, será (Decreto-lei nº 1.978, de 1982, art.
3º, § 1º):

I - registrado em subconta distinta da que registra o valor  do
bem;

II - computado na determinação do lucro real de acordo com o
inciso II do art. 435, ou os incisos I, III e IV do parágrafo único
do art. 439.

5.6.3 - FORMA DE CONTABILIZAÇÃO

5.6.3.1 - CONSTITUIÇÃO

Já vimos que o lançamento contábil da reavaliação será efetuado por meio de
débito na conta correspondente do ativo reavaliado em contrapartida de crédito na
conta de reserva de reavaliação.

D – Ativo Imobilizado
C – Reserva de Reavaliação

O  provisionamento  do  Imposto  de  Renda  e  da  CSSL,  o  que  constitui  o
diferimento desses tributos, deverá ser realizado mediante débito na conta de Reserva
de Reavaliação em contrapartida de crédito em conta de Passivo Exigível a Longo
Prazo, da seguinte forma:

D – Reserva de Reavaliação
C – Provisão de IR (PELP)

5.6.3.2 - REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO

Após efetuarmos a reavaliação, devemos proceder a depreciação, amortização ou
exaustão  dos  bens  reavaliados,  caso  seja  aplicável,  as  quais  serão  calculadas  e
contabilizadas  sobre  esse  novo  valor  total,  considerando  a  vida  útil  econômica
remanescente indicada no laudo.

Desta forma, a Reserva de Reavaliação será realizada pela incorporação definitiva ao
patrimônio do valor da reavaliação. Realiza-se a reserva pelas seguintes formas:

 Depreciação, amortização ou exaustão;
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 Alienação do bem, sob qualquer forma;

 Baixa do bem por perecimento;

A realização da reserva será contabilizada mediante débito na conta de reserva
e de crédito na conta Lucros Acumulados ou Receitas não Operacionais. Ressalte-se
que a realização pode ser parcial ou total.

D - Reserva de Reavaliação
C - Lucros Acumulados

ou

D - Reserva de Reavaliação
C - Receitas não operacionais

Caso o crédito seja efetuado na conta de Lucros Acumulados, o valor correspondente
à baixa da Reserva, não transitará por resultado, o que, pela legislação do imposto de
renda, não é admitida, devendo o valor ser adicionado ao lucro do exercício na apuração
do Lucro Real (Lucro Fiscal). Entretanto, sob o ponto de vista técnico, em obediência ao
princípio da competência, o procedimento mais correto é utilizar como contrapartida da
realização os lucros acumulados, pois o valor da realização não se refere somente ao
exercício em que se reconhece a realização, mas a todos os exercícios compreendidos
entre a data da reavaliação e sua realização.

EXEMPLO:

A Cia Tucunaré possui em seu Ativo Imobilizado o seguinte veículo:

Veículos
Ferrari R$  350.000,00

(-) Depreciação Acumulada de Veículos R$ (300.000,00)  
= Valor contábil R$    50.000,00

Com intenção de registrar o referido veículo a valor de mercado, a administração da
Cia Tucunaré contratou três peritos indicados pela assembléia geral extraordinária, que
efetuaram a avaliação e forneceram o laudo técnico, o qual será submetido à Assembléia
Geral com as seguintes informações:

Valor de mercado do veículo reavaliado R$ 300.000,00
Vida útil remanescente para depreciação: 10 anos

Contabilização:

1 - Pela baixa da depreciação acumulada de veículos:

   Depreciação acumulada de veículos
a Veículos  (Ferrari) R$ 300.000,00

2 - Pela reavaliação conforme laudo técnico:

   Veículos

a Reserva de Reavaliação R$ 250.000,00
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3 -  Pela  contabilização do  encargo  de depreciação  no final  do  exercício  após  a
reavaliação:

Bem reavaliado R$ 300.000,00

(x) taxa de Depreciação         10 %
= Depreciação R$   30.000,00

   Despesas de Depreciação
a Depreciação Acumulada R$   30.000,00

4 - Pela realização da reserva:

Reserva de Reavaliação R$ 250.000,00
(x) taxa de depreciação         10 %
(=) realização           R$   25.000,00

a) Contabilização no Resultado do Exercício:

   Reserva de Reavaliação

a Receitas não operacionais R$ 25.000,00

b) Contabilização no Patrimônio Líquido, na conta Lucros Acumulados:
   Reserva de Reavaliação
a Lucros ou Prejuízos Acumulados    R$ 25.000,00

5 – Apresentação no Balanço Patrimonial

5.1 – Antes da depreciação:

Ativo Permanente

  Imobilizado
  - Veículos               

        Ferrari                    R$  300.000,00

Patrimônio Líquido

...
Reservas de Reavaliações

Reavaliação de veículos      R$ 250.000,00

5.2 – Após a depreciação:

Ativo Permanente
  Imobilizado

  - Veículos                     R$ 300.000,00
  (-) Dep. Acum. Veíc.     R$  (30.000,00)

Patrimônio Líquido
...

Reservas de Reavaliações
Reavaliação de veículos      R$ 225.000,00

Se a empresa resolver vender o veículo, não sendo esta de imediato, deverá
baixá-lo ao Ativo Circulante ou Ativo Realizável a Longo Prazo, isto não significa que a
reserva tenha sido realizada. Se, porém, o bem perecer ou for efetivamente alienado,
a empresa deverá baixá-lo por perecimento ou alienação. Neste caso a realização da
Reserva de Reavaliação será total. Considerando que haja alienação após o período
em que foi efetuada a primeira depreciação, pelo valor de R$ 280.000,00, teremos os
seguintes registros:
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1 - Pela venda a vista do veículo:
   Caixa
a Receitas não operacionais R$ 280,000,00

2 - Pela baixa do veículo vendido :
   Despesa não operacional
a Veículos R$ 300.000,00

3 - Pela baixa da depreciação acumulada do Veículo vendido:
   Depreciação Acumulada Veículos
a Despesa não operacional R$   30.000,00

4 - Pela realização total da Reserva de Reavaliação no Resultado do Exercício:

(R$ 250.000,00 - R$ 25.000,00 = R$ 225.000,00).

   Reserva de Reavaliação
a Receita não operacional R$ 225.000,00

5 – A apuração do Resultado do Exercício será assim apresentada:

Apuração do Resultado do Exercício
(2) 300.000,00 280.000,00  (1)

  30.000,00  (3)
225.000,00  (4)

 300.000,00     535.000,00
 (300.000,00)
235.000,00

Percebe-se que o resultado da alienação desse bem é de R$ 235.000,00, isto é
assim porque tínhamos o bem com valor contábil de R$ 270.00,00 e em conta de
reserva de reavaliação, que foi realizada, o valor de R$ 225.000,00.

Por fim, com base no entendimento da CVM, cabe ressaltar que a reserva de
reavaliação não pode ser utilizada para aumento de capital ou amortização de prejuízo
enquanto não realizada, esse, entretanto, não é o entendimento da legislação fiscal.

6 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS

6.1 - Introdução

Os  investimentos  em  sociedades  controladas  e  coligadas,  principalmente  os
avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial, não são passíveis de reavaliação. 

A investidora, todavia, quando reconhece o aumento do Patrimônio Líquido da
sociedade investida pelo Método da Equivalência Patrimonial, reconhecerá eventual
reavaliação que a sociedade investida tenha processado.

A adoção de critérios uniformes de avaliação de ativos é fundamental à correta
evidenciação e entendimento dos usuários. Desta forma, em função da uniformidade,
quando  uma empresa  reavaliar  seus  próprios  ativos  as  suas  controladas  também
devem fazê-lo e é recomendável que as coligadas também o façam. A legislação sobre
avaliação de investimentos pelo Método de Equivalência Patrimonial requer que os
ativos  sejam avaliados  segundo  os  mesmos  critérios.  A  uniformidade,  entretanto,
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ganha  maior  ênfase  na  consolidação  de  demonstrações  financeiras.  Os  efeitos
tributários  na  controlada  ou  coligada  serão  registrados  pela  sociedade  investidora
como  redução  do  investimento  e  respectiva  reserva  de  reavaliação.  Caso  o
investimento deixar de ser relevante e passar a ser avaliado pelo método de custo
corrigido, a sociedade investidora deverá baixar as reavaliações anteriores e adotar
controles  para  sua  realização  futura  se  não  foram  realizados  pela  baixa  do
investimento.

A sociedade investidora que avalia seu investimento pelo MEP somente poderá
reconhecer o efeito de reavaliação da sociedade investida se atender às seguintes
condições:   (a)  se  o  ativo  reavaliado  for  recuperável  na  investida,  e  (b)  o  seu
investimento  acrescido  do  valor  decorrente  da  reavaliação  feita  pela  investida  for
considerada recuperável como investimento permanente.

6.2 - CONTABILIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO

Já vimos que a reavaliação de ativos nas sociedades investidas, avaliadas pelo
MEP,  traz  reflexo  no  valor  do  investimento.  É  prudente  que  esse  reflexo  seja
contabilizado  na  mesma  data  nas  duas  sociedades.  O  registro  do  acréscimo  do
investimento deve ter como contrapartida uma reserva de reavaliação no patrimônio
líquido, em conta própria que identifique tratar-se de reavaliação de controlada ou
coligada.

É  bom reforçar  que  a  reserva  de  reavaliação  decorrente  de  reavaliações  de
controladas  e  coligadas  deve  estar  contabilizada  no  Patrimônio  Líquido  em  conta
específica, isto é, separado da reserva de reavaliação de ativos próprios.

D – Investimento
C – Reserva de reavaliação em controladas e coligadas

Quando a controlada reduzir seus ativos tendo em contrapartida uma despesa
(reavaliação negativa) ou mesmo com a recuperação futura de despesa anteriormente
constituída, a investidora deverá reconhecer o efeito como resultado operacional de
equivalência patrimonial. Observe que a perda de ativo é considerado despesa não
operacional  na  sociedade  investida  e  será  despesa  operacional  na  sociedade
investidora, por força da aplicação do MEP.

6.3 – AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO OU DESÁGIO COM REAVALIAÇÃO

A constituição do ágio ou do deságio deve ser fundamentada, conforme vimos no
capítulo relativo a avaliação de investimentos. Uma das hipóteses de sua razão é que
o valor contábil do ativo na sociedade investida está subavaliado ou superavaliado.
Desta  forma,  o  valor  do  ágio  ou  do  deságio  deve  ser  deduzido  quando  do
reconhecimento de reavaliação efetuado pela investida. Porém, o ágio ou o deságio a
ser deduzido deve ser o correspondente aos bens que deram origem. 

Assim, o ágio pago por ativos subavaliados somente pode ser amortizado pela
reavaliação, na investida, dos bens que originaram o ágio. Da mesma forma o deságio
somente  poderá  ser  amortizado  quando a investida fizer  reavaliação negativa dos
bens que originaram o deságio ou pela baixa por perecimento ou alienação.
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6.4 - REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO

A realização da reserva de reavaliação na investidora, decorrente da avaliação de
bens efetuada por controladas ou coligadas, se dará com os seguintes fatos: 

a)  proporcionalmente  ao  valor  da  realização  da  reserva  de  reavaliação  na
sociedade investida;

b)  na  baixa  dos  investimentos  nas  respectivas  controladas  ou  coligadas  que
deram origem à reavaliação.

Salienta-se  que  a  utilização  da  reserva  de  reavaliação,  pela  sociedade
investida,  para  aumento  de  capital  ou  absorção  de  prejuízos  acumulados,  não
representa uma realização da reserva de reavaliação na investidora, portanto nesta
hipótese  não  poderá  ocorrer  a  baixa  da  reserva  de  reavaliação  na  sociedade
investidora pela incorporação da reserva de mesma natureza ao capital da sociedade
investida.

A contabilização da realização da reserva de reavaliação se dará por débito na
conta respectiva de reserva e por crédito na conta de lucros ou prejuízos acumulados
no patrimônio líquido.

Reserva de Reavaliação em controladas e coligadas

a Lucros ou Prejuízos Acumulados

ou

Reserva de Reavaliação em controladas e coligadas
a Receita Operacional       

No pertinente a tributos,  ressalte-se que o art.  438 do RIR/99 dispõe que o
aumento  do  investimento  decorrente  de  reavaliação  na  sociedade  investida  será
tributado pelo IR e pela CSSL, pois tal valor será computado na determinação do
Lucro Real:

Art.   438.  Será  computado  na  determinação  do  lucro  real  o
aumento  de  valor  resultante  de  reavaliação  de  participação
societária  que  o  contribuinte  avaliar  pelo  valor  de  patrimônio
líquido,  ainda que a contrapartida do aumento do valor do
investimento constitua reserva de reavaliação (Decreto-lei
nº 1.598, de 1977, art. 35, § 3º). (Grifou-se).

Quando o investimento avaliado pelo MEP que gerou a reserva de reavaliação for
descontinuado,  isto  é,  não  puder  ser  recuperado,  devemos  efetuar  o  estorno  da
reserva de reavaliação contra a respectiva conta de investimento.

7  -  SUBSCRIÇÃO  DE  CAPITAL  EM  OUTRA  EMPRESA  COM  BENS
REAVALIADOS

Sabemos que o capital subscrito pode ser integralizado com a entrega de bens. A
Lei nº 6.404/76 determina que os bens usados para integralização de capital sejam
avaliados por três peritos ou por empresa especializada nomeados em assembléia dos
subscritores. A empresa subscritora pode, porém, atribuir-lhes valor inferior ao do
constante no laudo apresentado pelos peritos ou empresa especializada.
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Ressalta-se que a avaliação dos bens para integralização de capital subscrito faz
parte do processo negocial, não representa, na essência, uma reavaliação espontânea
nos moldes antes visto.

7.1 - CONTABILIZAÇÃO

Na empresa que recebeu os bens para integralização de capital, estes devem ser
registrados e classificados pela sua natureza e o valor atribuído pela assembléia ou no
contrato social, isto é, a sociedade receptora dos bens na realização de capital deve
registrá-los pelo valor do capital por eles integralizado.  

O valor assim registrado representa o custo original dos bens para essa empresa
receptora, não importando se no laudo consta valor superior. O que não pode ocorrer,
em  hipótese  alguma,  é  que  os  bens  sejam registrados  por  valor  superior  ao  do
constante no laudo de avaliação.

Bens do Ativo 
a Capital Social  (valor do capital integralizado)

A empresa investidora ou integralizadora de capital com bens deverá registrar
como custo de investimento (ações subscritas integralizadas) o valor pelo qual esses
bens foram registrados na sociedade investida. 

Não raro, o valor dos bens dados na integralização de capital será diferente do
registrado contabilmente. Neste caso e se o investimento não tiver de ser avaliado
pelo  Método  da  Equivalência  Patrimonial,  a  sociedade  investidora  reconhecerá
resultado não operacional ao dar baixa dos bens contra o valor de custo das ações ou
quotas recebidas, quando isso representar resultado realizado. 

Quando o  investimento  tiver  de  ser  avaliado  pelo  MEP e  a  integralização  de
capital  se  der  com  imobilizado  tangível,  o  acréscimo,  livre  de  tributos,  deve  ser
registrado  em conta  de Reserva  de  Reavaliação  no Patrimônio  Líquido,  caso  esse
acréscimo patrimonial não estiver realizado.

7.2 - REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO

A reserva de reavaliação será realizada quando ocorrer alguma das seguintes
situações: 

a) a alienação da participação societária; 
b) a realização dos ativos pela investida que recebeu os bens proporcionalmente

à: 
(b.1) alienação dos bens, sob qualquer forma;
(b.2) depreciação, amortização ou exaustão; 
(b.3) baixa por perecimento.
A contabilização da parcela da Reserva de Reavaliação realizada será efetuada

mediante débito na conta reserva em contrapartida de lucros ou prejuízos acumulados
no Patrimônio Líquido.

D – Reserva de Reavaliação
C – Lucros ou Prejuízos Acumulados

Ou

Reserva de Reavaliação
a Resultado do Exercício (receita operacional) 
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A  legislação  fiscal  permite,  todavia,  que  tal  ganho  tenha  sua  tributação
postergada, se o referido ganho for contabilizado como Reserva de Reavaliação no
Patrimônio Líquido. O assunto é tratado pelo art. 439 do RIR/99:

Art.  439.  A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo
incorporados  ao  patrimônio  de  outra  pessoa  jurídica,  na
subscrição em bens de capital social, ou de valores mobiliários
emitidos por companhia, não será computada na determinação
do  lucro  real  enquanto  mantida  em  conta  de  reserva  de
reavaliação (Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art. 36).

Parágrafo único.  O valor da reserva deverá ser computado na
determinação do lucro real (Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art.
36, parágrafo único, e Decreto-lei nº 1.730, de 1979, arts. 1º,
inciso VII, e 8º):

I - na alienação ou liquidação da participação societária ou dos
valores mobiliários, pelo montante realizado;

II - quando a reserva for utilizada para aumento do capital social,
pela importância capitalizada;

III - em cada período de apuração, em montante igual à parte
dos  lucros,  dividendos,  juros  ou  participações  recebidos  pelo
contribuinte,  que  corresponder  à  participação  ou  aos  valores
mobiliários adquiridos com o aumento do valor dos bens do ativo;
ou
IV - proporcionalmente  ao  valor  realizado,  no  período  de
apuração em que a pessoa jurídica que houver recebido os bens
reavaliados realizar o valor dos bens, na forma do inciso II do art.
435, ou com eles integralizar capital de outra pessoa jurídica.

8 - REAVALIAÇÃO NA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

O pronunciamento  do  IBRACON,  aprovado  pela  Deliberação  nº  183  da  CVM,
estabelece que:

Similarmente  ao  caso  anterior,  nas  fusões,  incorporações  ou
cisões  de  empresas  podem  surgir  também  as  reservas  de
reavaliação. Aliás, são nessas reorganizações societárias que as
reavaliações  baseadas  em  laudos  são  de  fato  importantes  e
requeridas, diferentemente das reavaliações voluntárias, que são
optativas. Esse fato ocorre nesses casos, já que são efetuadas
assembléias onde os valores de ativos, passivos e conseqüente
Patrimônio Líquido são definidos entre os acionistas das partes
envolvidas, como resultados da negociação entre estes, baseados
em laudos de avaliação. 

Nos casos de cisão, a reserva de reavaliação deve ser atribuída
às empresas resultantes, com base nos respectivos ativos. 

A contabilização e a realização da Reserva de Reavaliação seguem igual roteiro
ao das demais reservas de reavaliação.

Um aspecto interessante que deve ser observado em relação a reavaliação ou
avaliação de ativos, no processo de incorporação, diz respeito a incorporação, pela
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controladora,  de  companhia  controlada,  pois,  se  nesse  processo  houver  o
envolvimento  de companhia  aberta,   a  avaliação  será  feita  somente  por  empresa
especializada. É o que dispõe o § 1º, do art. 264, da Lei nº 6.404/1976:

Art.  264.  Na  incorporação,  pela  controladora,  de  companhia
controlada,  a  justificação,  apresentada  à  assembléia-geral  da
controlada,  deverá  conter,  além das  informações  previstas  nos
arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações
dos acionistas não controladores da controlada com base no valor
do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada,
avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na
mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério
aceito  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  no  caso  de
companhias  abertas.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  10.303,  de
31.10.2001)

§  1o  A  avaliação  dos  dois  patrimônios  será  feita  por  3  (três)
peritos  ou  empresa  especializada  e,  no  caso  de  companhias
abertas,  por  empresa especializada. (Redação dada pela Lei  nº
10.303, de 31.10.2001)

Quanto à legislação fiscal, o RIR/99 disciplina o assunto nos arts. 440 e 441 e
estabelece que o aumento de valor dos bens decorrente de reavaliação em função de
fusão,  incorporação  e  cisão  não  serão  tributados  pelo  IR  e  da  CSSL  enquanto
estiverem registrados como Reserva de Reavaliação.

Art. 440.  A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo
em virtude de reavaliação na fusão, incorporação ou cisão não
será computada para determinar o lucro real enquanto mantida
em reserva de reavaliação na sociedade resultante da fusão ou
incorporação,  na  sociedade  cindida  ou  em  uma  ou  mais  das
sociedades resultantes da cisão (Decreto-lei nº 1.598, de 1977,
art. 37).

Parágrafo único.  O valor da reserva deverá ser computado na
determinação do lucro real de acordo com o disposto no § 2º do
art. 434 e no art. 435 (Decreto-lei nº 1.598, de 1977, art. 37,
parágrafo único).

Art.  441.  As reservas de reavaliação transferidas por ocasião da
incorporação,  fusão  ou  cisão  terão,  na  sucessora,  o  mesmo
tratamento tributário que teriam na sucedida.

9 – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDO SOBRE RESERVA DE REAVALIAÇÃO

O art. 187, § 2º, da Lei nº 6.404/1976, veda expressamente a distribuição de dividendo
tendo por base o valor da Reserva de Reavaliação, seja ela decorrente de reavaliação
voluntária, de ativos próprios ou não.

§ 2º O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas
avaliações, registrados como reserva de reavaliação (artigo 182, §
3º), somente depois de realizado poderá ser computado como lucro
para efeito de distribuição de dividendos ou participações.

Com esse dispositivo, a lei está alinhada ao preceituado no Princípio Contábil da
Continuidade, pois se permitisse a distribuição de dividendo sobre um ganho meramente
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econômico,  poria  em  risco  a  liquidez  da  entidade,  o  que  poderia  ocasionar  a  sua
descontinuidade.

A realização do bem ocorre, efetivamente, quando ele é baixado por alienação ou
perecimento ou pelo registro da depreciação, amortização ou exaustão. Desta forma, a
distribuição  de  dividendo  poderá  ocorrer  somente  se  houver  a  realização,  seja  por
alienação ou por depreciação, amortização ou exaustão.

10 - NOTAS EXPLICATIVAS

Deverão  constar  em  notas  explicativas  às  demonstrações  financeiras,  entre
outros, os seguintes elementos relativos à reavaliação:

a) as bases da reavaliação e os avaliadores; 

b) o histórico e a data de reavaliação; 
c) o sumário das contas objeto da reavaliação e respectivos valores; 

d) o efeito no resultado do exercício, oriundo das depreciações, amortizações ou
exaustões sobre a reavaliação, e baixas posteriores; 

e) o tratamento quanto a dividendo se participações; 
f) tratamento e valores envolvidos quanto a impostos e contribuições.
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CAPÍTULO

REORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADES
        

1 - INTRODUÇÃO

Com o advento da nova ordem econômica mundial  - a globalização da economia
-, as sociedades comerciais ou com fins lucrativos necessitam se adaptar a essa realidade
para  que  possam  competir  nesse  mercado  turbulento,  carecendo  para  tanto  de
reorganização.

Reorganizações societárias são procedimentos esporádicos através dos quais,  por
diversas razões, sociedades são transformadas, fundidas, incorporam ou são incorporadas,
dividem-se ou simplesmente vendem ou encerram atividades de unidade fabril ou divisão
de produtos.

O tema é, freqüentemente, cobrado em concursos de nível superior como AFRF,
AFPS, Analista  de diversos órgãos, entre outros. Trataremos, portanto, do processo de
reorganização societária decorrente das operações de transformação, incorporação, fusão
e cisão de empresas, pois é nesses termos que o assunto é cobrado.

Assim,  o  processo  de  reorganização  societária  envolve  a  transformação,  a
concentração e a desconcentração de empresas. 

As principais razões que levam as sociedades a se reorganizar são:

υ A  busca  de  competitividade  no  mercado  em  face  da  conjuntura
socioeconômica;

 O planejamento fiscal, objetivando minimizar a carga tributária;
 Afastar divergência entre acionistas;

 Descentralização administrativa ou concentração administrativa; 

 Outros interesses por parte da sociedade e de seus proprietários.

2 – FORMAS DE CONCENTRAÇÃO

A Lei das sociedades anônimas, no art. 223, prevê três formas de concentração
societária com personalidade jurídica própria: A Incorporação, Fusão e Cisão:

Art.  223.  A  incorporação,  fusão  ou  cisão  podem  ser  operadas  entre
sociedades  de tipos iguais  ou diferentes  e  deverão ser  deliberadas na
forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos
sociais.
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§  1º  Nas  operações  em  que  houver  criação  de  sociedade  serão
observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu
tipo.

§ 2º Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou
cindidas receberão, diretamente da companhia emissora,  as ações que
lhes couberem.
§ 3º Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as
sociedades  que a  sucederem serão  também abertas,  devendo obter  o
respectivo registro e, se for o caso, promover a admissão de negociação
das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e
vinte  dias,  contados  da  data  da  assembléia-geral  que  aprovou  a
operação, observando as normas pertinentes baixadas pela Comissão de
Valores Mobiliários. 
§  4º  O  descumprimento  do  previsto  no  parágrafo  anterior  dará  ao
acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor
das suas ações (art. 45), nos trinta dias seguintes ao término do prazo
nele referido, observado o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 137. 

Pela leitura do dispositivo legal, percebe-se que o processo de reorganização
pode envolver sociedades de diversos tipos societários, no entanto devem observar as
formas  de  alteração  dos  atos  constitutivos  de  cada  tipo  societário,  isto  é,  a
deliberação deve ocorrer conforme disposto em contrato social ou estatuto.

Assim, se determinado estatuto estabelece que poderá ser alterado somente
com a aprovação por unanimidade dos integrantes do quadro social é dessa forma
que o processo de reorganização deve ser conduzido.

Quando da reorganização resultar sociedade nova, esta deverá ser constituída
conforme os preceitos legais para o tipo societário adotado.

A norma insculpida no parágrafo 3º é de fundamental importância. Percebe-se
que  a  reorganização   societária  envolvendo  Sociedade  Anônima de  capital  aberto
(ações negociadas em bolsa de valores) a sociedade resultante também será aberta e
deve  providenciar na obtenção  do respectivo registro  em até 120 dias.  Caso não
obtenha esse registro, ou não observe o prazo para a obtenção, dar-se-á ao acionista
o direito de retirar-se da companhia.

3 – TRANSFORMAÇÂO

Após constituída uma sociedade sob determinado tipo societário, pode ela mudar de
tipo, passando, por exemplo de LTDA para Sociedade Anônima e vice-versa. Não se trata
de concentração de sociedades, visto que muda apenas a sua forma jurídica.

A lei, no art. 220, define a transformação no seguinte contexto: A transformação é
a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e
liquidação, de um tipo para outro. 

Portanto, o que caracteriza o processo de transformação é a passagem de um tipo
societário para outro.

Interessante é a regra contida no parágrafo único do art. 220, pois ele estabelece que
os preceitos a obedecer na transformação são os que regem a constituição e o registro do
tipo  societário  a  ser  adotado  pela  sociedade.  Vale  dizer,  se  a  sociedade  passar  de
Sociedade  por  Quotas  de  responsabilidade  Limitada  para  Sociedade  Anônima,  todo
procedimento  deverá  ser  o  estabelecido  na  Lei  nº  6.404/76,  além  das  Instruções
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pertinentes ao assunto emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se resultar em
sociedade de capital aberto. 

A primeira vista, a operação parece ser muito simples. Entretanto, a lei impõe alguns
freios à sua efetivação, pois estabelece que deve haver o consentimento de todos os
sócios ou acionistas. Ressalva, contudo, a aprovação de forma linear pelos sócios ou
acionistas quando haja expressa disposição nos atos constitutivos no sentido de possibilitar
a  transformação.  Porém,  não  presente  no  contrato  social  ou  estatuto  previsão  de
transformação, é assegurado ao sócio ou acionista dissidente o direito de retirar-se da
sociedade com o devido reembolso das ações ou quotas a que faça jus.

Se a lei assegurou garantias aos sócios ou acionistas, com mais razão o fez em
relação aos credores quando estipula, no art. 222, que a transformação jamais prejudicará
o direito dos credores, devendo o tipo resultante oferecer as mesmas garantias do tipo
anterior  à  satisfação  integral  dos  créditos.  Assim,  se  uma  sociedade  que  antes  da
transformação conferia responsabilidade ilimitada aos sócios e se esta sociedade adotou,
por transformação, tipo societário que restrinja a responsabilidade dos sócios ou acionistas,
estes  continuarão  a  responder  pelas  obrigações  assumidas  pela  sociedade,  antes  da
transformação, de forma ilimitada em caso de dissolução ou insolvência da sociedade de
tipo diferente.

Para evitar que pessoas, de má fé, utilizem o processo de transformação envolvendo
ou  responsabilizando  terceiros  em  futuro  processo  de  falência,  o  estatuto  legal,  no
parágrafo único do art. 222, também impôs um limite, estabelecendo que se os credores
do tipo anterior pedirem a falência da sociedade, responderão pelo processo os sócios
anteriores ao tipo resultante, ou seja, os que eram sócios ao tempo em que surgiram as
obrigações.

Art.  220.  A  transformação  é a operação pela qual  a  sociedade passa,
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro.
Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a
constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade.
Deliberação
Art. 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou
acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em
que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade.
Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito
de retirada no caso de transformação em companhia.
Direito dos Credores
Art. 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos
dos  credores,  que  continuarão,  até  o  pagamento  integral  dos  seus
créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes
oferecia.
Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá
efeitos  em  relação  aos  sócios  que,  no  tipo  anterior,  a  eles  estariam
sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação,
e somente a estes beneficiará.        

4– ASPECTOS LEGAIS NA INCORPORAÇÃO, CISÃO E FUSÃO

O processo de reorganização societária envolvendo as operações de incorporação,
fusão ou cisão é regido pelos arts. 223 a 234 da Lei n° 6.404/76. (Lei das S.As.)
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Ressalte-se  que,  embora  a  lei  regente  das  operações  envolvendo  reorganização
societária seja a das sociedades por ações, tais procedimentos não são vedados a outros
tipos  de  empresas,  podendo  se  beneficiar  do  processo  de  reorganização  qualquer
empreendimento  empresarial,  independentemente  do  tipo  societário  adotado.  As
operações  de  concentração  e  desconcentração  de  pessoas  jurídicas  são  igualmente
importantes, tanto para as sociedades por ações quanto para as sociedades constituídas
por quotas de responsabilidade limitada (Ltda.) ou outra forma jurídica adotada.

A Lei  6.404/76,  ao regulamentar  as operações  de incorporação,  fusão ou cisão,
deixou de ser uma lei específica para as sociedades por ações, ao prescrever no artigo 223,
e parágrafos, que: 

Art. 223 - A incorporação, fusão ou cisão podem ser entre sociedades de
tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista
para a alteração dos estatutos ou contratos sociais.

§1° - Nas operações em que houver criação de sociedades, serão observadas
as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo.

§2° -  Os sócios  ou  acionistas  das  sociedades  incorporadas,  fundidas  ou
cindidas receberão, diretamente da companhia emissora, as ações que lhes
couberem.
§ 3º. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta,
as sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o
respectivo registro e, se for o caso, promover a admissão de negociação das
novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias,
contados da data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando
as normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
§ 4º. O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista
direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas
ações (art. 45), nos trinta dias seguintes ao término do prazo nele referido,
observado o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 137. (Grifou-se).

4.1 -  PROTOCOLO

Segundo a Lei das Sociedades por Ações, as condições de incorporação, fusão ou
cisão constarão de protocolo firmado pelos órgãos da administração ou dos sócios das
empresas interessadas no processo.

O  protocolo  é  basicamente  uma proposta  ou  contrato  firmado  pelos  órgãos  da
administração ou pelos sócios das empresas que integrarão o processo de incorporação,
fusão ou cisão, devendo ser, posteriormente, objeto de deliberação pelos acionistas ou
sócios dessas mesmas sociedades. 

O protocolo ou proposta de incorporação, fusão e cisão deve apresentar os elementos
constantes no artigo 224 da Lei n° 6.404/76:

Art. 224.  As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade  existente  constarão  de  protocolo  firmado  pelos  órgãos  de
administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá:
I  -  o  número,  espécie  e  classe  das  ações  que  serão  atribuídas  em
substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados
para determinar as relações de substituição;

II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio,
no caso de cisão;
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III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida
a avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;
IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma
das sociedades possuídas por outra;

V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou
redução do capital das sociedades que forem parte na operação;
VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que
deverão ser aprovados para efetivar a operação;
VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.

Parágrafo único.  Os valores  sujeitos  a determinação  serão indicados  por
estimativa.

A Lei n° 6.404/76, no seu artigo 226, exige laudo pericial, para avaliação dos ativos
das sociedades envolvidas no processo de reorganização. A sociedade que tiver patrimônio
absorvido por outra deverá levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e
direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado, nos termos do art. 8º da lei,
na mesma data e os mesmos critérios de avaliação para todas as empresas envolvidas no
processo. 

Assim,  a  forma  de  apurar  o  valor  do  acervo  líquido  tomado  no  processo  de
incorporação, fusão ou cisão é opcional: contábil ou mercado. É necessário que fiquemos
atentos a esse fato, pois não devemos confundir essa avaliação, que tem fim especial, com
a dos ativos, cujo fim é a demonstração do Balanço Patrimonial em que a regra é: custo ou
mercado, dos dois o menor. Tampouco devemos confundir a avaliação aqui tratada com o
processo de reavaliação de ativos, cujo fim é ajustar os elementos patrimoniais o mais
próximo possível ao valor de mercado ou de reposição no estado em que se encontram os
bens.

4.2 - JUSTIFICAÇÃO

A justificação ou justificativa vem a ser a exposição de motivos e finalidades da
incorporação, fusão ou cisão, que devem ser submetidas à deliberação da assembléia
geral. Também se evidencia o interesse das sociedades.

Os aspectos que constarão da justificativa estão previstos nos incisos I a IV, do art.
225 da Lei nº 6.404/76:

Art. 225.  As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à
deliberação  da  assembléia  geral  das  companhias  interessadas  mediante
justificação, na qual serão expostos:

I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua
realização;

II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a
modificação dos seus direitos, se prevista;

III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações,
do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que
se deverão extinguir;
IV  -  o  valor  de  reembolso  das  ações  a  que  terão  direito  os  acionistas
dissidentes.
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4.3 – FORMAÇÃO DO CAPITAL

Pelo que dispõe no art. 226, a seguir transcrito, denota-se que a participação em
processo de reorganização de sociedades, quando há passivo a descoberto, é vedada.

Os patrimônios ou os patrimônios líquidos a serem vertidos, para a formação do
capital social da companhia sucessora, devem ser de no mínimo iguais ao capital social a
realizar. Compete aos peritos avaliadores a incumbência de certificarem a satisfação dessa
condição.

Quando a sociedade incorporadora for titular de parcela das ações ou quotas da sociedade
incorporada, o valor representativo dessa participação poderá ser extinto ou substituído
por ações em tesouraria, visto que estará adquirindo ações de sua própria emissão.

Art. 226.  As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser
efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem
que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a
formação de capital  social  é,  ao menos,  igual  ao montante  do capital  a
realizar.
§ 1º. As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que
forem  de  propriedade  da  companhia  incorporadora  poderão,  conforme
dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas, ou substituídas por ações
em  tesouraria  da  incorporadora,  até  o  limite  dos  lucros  acumulados  e
reservas, exceto a legal.

§ 2º. O disposto no § 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das
sociedades fundidas for proprietária de ações ou quotas de outra, e de cisão
com incorporação, quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio
da cindida for proprietária de ações ou quotas do capital desta.

4.4 - DIREITO DE RETIRADA NO PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO

O direito de retirada de acionista de companhia está previsto no art. 137 da Lei nº
6.404/76. Dentre os motivos arrolados naquele dispositivo constam a incorporação e a
fusão de sociedades.

Para o acionista dissidente o direito de retirada começa a fluir a partir da publicação
da ata da assembléia que aprovar o protocolo. Entretanto, o pagamento só será efetivado
caso a operação seja de fato concretizada.

A deliberação sobre a fusão da companhia ou sua incorporação em outra está sujeita
à aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a
voto. Pode o estatuto estabelecer quorum maior quando não tiver ações negociadas em
bolsa ou no mercado de balcão.

O acionista dissidente tem direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do
valor das ações. Este reembolso deve ser reclamado à companhia no prazo de trinta dias
contados da publicação da ata da assembléia-geral.

Art. 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do
direito de retirada, previsto no art. 137, inciso II, será contado a partir da
publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento
do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se
Parágrafo único.  O prazo para o exercício  desse direito  será contado da
publicação da ata da assembléia que aprovar o protocolo ou justificação da
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operação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se
a operação vier a efetivar-se.

O art. 45 da mesma lei, ao tratar do reembolso, determina que:
Reembolso
Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei,
a  companhia  paga  aos  acionistas  dissidentes  de  deliberação  da
assembléia-geral o valor de suas ações.

§ 1º O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor
de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de
patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembléia-
geral,  observado o disposto no § 2º, se estipulado com base no valor
econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º). 

§ 2º Se a deliberação da assembléia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta)
dias  depois  da  data  do  último  balanço  aprovado,  será  facultado  ao
acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de
balanço especial em data que atenda àquele prazo.
Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento)
do valor de reembolso calculado com base no último balanço e, levantado
o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte), dias a
contar da data da deliberação da assembléia-geral.
§  3º  Se  o  estatuto  determinar  a  avaliação  da  ação  para  efeito  de
reembolso,  o  valor  será  o  determinado  por  três  peritos  ou  empresa
especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do § 1º do art.
8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo. 
§  4º  Os  peritos  ou  empresa  especializada  serão  indicados  em  lista
sêxtupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração ou,
se  não  houver,  pela  diretoria,  e  escolhidos  pela  Assembléia-geral  em
deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os
votos  em  branco,  cabendo  a  cada  ação,  independentemente  de  sua
espécie ou classe, o direito a um voto. 
§ 5º O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas,
exceto  a  legal,  e  nesse  caso  as  ações  reembolsadas  ficarão  em
tesouraria. 

§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da
assembléia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido
reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no
montante  correspondente,  cumprindo  aos  órgãos  da  administração
convocar  a  assembléia-geral,  dentro  de  cinco  dias,  para  tomar
conhecimento daquela redução. 

§  7º  Se  sobrevier  a  falência  da  sociedade,  os  acionistas  dissidentes,
credores  pelo  reembolso  de  suas  ações,  serão  classificados  como
quirografários em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão
imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data
da publicação da ata da assembléia.  As  quantias assim atribuídas aos
créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas,
que  subsistirão  integralmente  para  serem  satisfeitos  pelos  bens  da
massa, depois de pagos os primeiros. 
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§ 8º Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do
capital  social,  o  reembolso  dos  ex-acionistas,  estes  não  tiverem  sido
substituídos, e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais
antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com
redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa
parte  do passivo.  A  restituição  será  havida,  na  mesma proporção,  de
todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas.

4.5 - DIREITO DOS DEBENTURISTAS NA REORGANIZAÇÃO

O processo de incorporação, fusão ou cisão de Sociedades Anônimas com debêntures
em circulação somente poderá efetivar-se após aprovado em assembléia de debenturistas
convocada com esse fim. Entretanto, se assegurado, pela ata que publicar a operação de
reorganização,  o  resgate  das  debêntures  no  prazo  mínimo  de  6  meses,  poderá  ser
dispensada essa formalidade. Porém, a responsabilidade pela satisfação da  obrigação será
solidária entre a sociedade cindida e as sucessoras.

Art.  231.   A  incorporação,  fusão  ou  cisão  da  companhia  emissora  de
debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas,
reunidos em assembléia especialmente convocada com esse fim.
§ 1º. Será dispensada a aprovação pela assembléia se for assegurado aos
debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a
contar da data da publicação das atas das assembléias relativas à operação,
o resgate das debêntures de que forem titulares.
§ 2º. No caso do § 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem
parcelas  do seu  patrimônio  responderão solidariamente  pelo  resgate  das
debêntures.

4.6 - DIREITO DOS CREDORES NA INCORPORAÇÃO E FUSÃO

O credor anterior a operação de incorporação e fusão, e por ela prejudicado, tem
direito de pleitear a anulação judicial da operação. O prazo fatal para o exercício deste
direito se extingue 60 dias depois de publicados os atos da definitividade da operação. Para
evitar esse fracasso, a companhia poderá consignar em pagamento a importância que
prejudicará  a  anulação  ou poderá  oferecer  garantia  à  execução  o  que  suspenderá  a
anulação do ato.

Em caso de falência da sociedade incorporadora, os credores anteriores poderão pedir
a separação dos patrimônios para que os seus créditos sejam satisfeitos pelo patrimônio da
sociedade devedora original, isto é, pela devedora de antes do processo de reorganização.
Porém,  essa  faculdade  só  se  aplica  em  caso  de  ocorrer  a  falência  da  sociedade
incorporadora dentro dos mesmos 60 dias da incorporação.

Art. 232.  Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à
incorporação ou a fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear
judicialmente a anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o
credor que não o tiver exercido.

§ 1º. A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação
pleiteada.

§ 2º. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução,
suspendendo-se o processo de anulação.

§ 3º. Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora
ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a
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separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens
das respectivas massas.
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4.7 - DIREITO DOS CREDORES NA CISÃO

As obrigações da sociedade cindida, anteriores à cisão, serão suportadas de forma
solidária pelas sociedades resultantes do processo de cisão. Assim, quando houver versão
total do patrimônio da cindida, as sucessoras responderão em condições iguais. Já, quando
a versão do patrimônio não for total, as sucessoras responderão com a cindida de forma
solidária.

Entretanto, o ato de cisão parcial pode amenizar essa obrigação dos sucessores,
estabelecendo  que  estas  respondam  somente  pelas  obrigações  que  lhes  forem
transferidas, afastando a solidariedade com as demais sociedades envolvidas no processo.
Nesse caso, porém, os credores anteriores à cisão podem se opor à ressalva, desde que o
façam dentro de 90 dias da publicação dos atos.

Art. 233.  Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da primeira anteriores à cisão.
Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades
que  absorverem  parcelas  do  patrimônio  da  companhia  cindida  serão
responsáveis  apenas  pelas  obrigações  que  lhes  forem  transferidas,  sem
solidariedade  entre  si  ou  com  a  companhia  cindida,  mas,  nesse  caso,
qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu
crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data da publicação dos atos da cisão.

4.8 - AVERBAÇÃO DA SUCESSÃO

Uma vez realizada a reorganização, quer por incorporação, fusão ou cisão, a administração
da sociedade sucessora deverá providenciar o registro na junta comercial e demais órgãos
competentes (CVM se for o caso). A certidão fornecida pelo registro de comércio é
documento hábil para a averbação, nos demais registros competentes, de bens , direitos e
obrigações do novo patrimônio.

Art. 234.  A certidão, passada pelo Registro do Comércio, da incorporação,
fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação, nos registros públicos
competentes,  da sucessão,  decorrente  da operação,  em bens,  direitos  e
obrigações.

5 – O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO

5.1 – CONCEITO

Vimos até o momento o processo de reorganização de forma genérica e nos aspectos
comuns.  Doravante  veremos  cada  uma das  formas  de  reorganização  de  modo  mais
minucioso, começando pela incorporação.

Incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, vale dizer, na incorporação, a
empresa  sucedida  extingue-se  totalmente,  dando lugar  a  outra  (sucessora)  que  lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.
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O processo de incorporação é realizado entre sociedades, e não entre os titulares dos
direitos  de  acionista  ou  quotista.  Cabe  a  estes,  entretanto,  deliberar  como  partes
integrantes do corpo social. 

O aumento do capital social é verificado na sociedade incorporadora, cujo valor vem
da sociedade  incorporada.  Verifica-se,  aí,  uma operação  de  subscrição  de  capital  de
sociedade para sociedade, sendo a sociedade incorporada a subscritora e a incorporadora
quem recebeu a subscrição.

Os administradores da sociedade a ser incorporada deverão obter, da assembléia
geral, autorização para subscrever o aumento de capital da incorporadora. Assim, quem
fará a subscrição serão os administradores da sociedade a ser incorporada em nome da
sociedade e não os acionistas ou sócios. 

Ressalte-se, ainda, que a escrituração de todos os fatos envolvendo a incorporação
deve ser transcrita no livro diário da sociedade incorporadora, que, afinal, sucede a ou as
incorporadas em todos os direitos e obrigações.

O entendimento acima exposto encontra guarida nos parágrafos 1º e 2º do artigo
227, da Lei 6.404/76:

Art. 227.  A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1º. A assembléia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo
da  operação,  deverá  autorizar  o  aumento  de  capital  a  ser  subscrito  e
realizado pela incorporada mediante  versão do seu patrimônio líquido,  e
nomear os peritos que o avaliarão.
§ 2º. A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.

§ 3º. Aprovados pela assembléia geral da incorporadora o laudo de avaliação
e  a  incorporação,  extingue-se  a  incorporada,  competindo  à  primeira
promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.

5.2 - ASPECTOS CONTÁBEIS E LEGAIS PRATICADOS NO BRASIL

A  incorporação  é  o  processo  em  que  uma  sociedade  preexistente,  a
incorporadora,  incorpora  o  patrimônio  de  outras  sociedades,  sucedendo-lhes  em
direitos e obrigações.

Assim, se a empresa Aquários S.A. absorver o patrimônio das sociedades Birita
Ltda. e Cansaço S.A., as duas últimas deixarão de existir, sendo a sociedade Aquários
S.A. a única a responder, dentro da normalidade, pelos direitos e obrigações.

Birita Ltda.

Patrimônios Aquários S.A.

Cansaço S.A.

No  caso  de  não  haver  participação  acionária  ou  no  capital  social  entre  as
sociedades objeto da incorporação e quando esta se opera pelos valores contábeis dos
patrimônios, o procedimento contábil é bastante simples:

Os ativos e passivos das sociedades incorporadas (Birita Ltda. e Cansaço S.A.)
são transferidos para o patrimônio da incorporadora Aquários S.A.
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5.3  -  INCORPORAÇÃO  DE  SOCIEDADES  SOB  CONTROLE  COMUM  E
AVALIAÇÃO PELO VALOR CONTÁBIL

 Considerando  os  seguintes  elementos,  a  título  de  exemplo,  podemos
desenvolver o assunto de forma mais contundente:

A empresa Anônimos S.A., no final do exercício de 20X2, incorporou a empresa
Biribá Ltda. O capital de Anônimos S.A. e o capital de Biribá Ltda. são possuídos pelas
mesmas pessoas físicas, logo, temos aí um controle comum.

As empresas envolvidas no processo de reorganização possuem os patrimônios a
seguir demonstrados:

Anônimos S.A. Biribá Ltda.
ATIVO
Circulante 28.800 8.000
Realizável a Longo Prazo 40.000 11.200
Permanente 59.200 14.400

128.000 33.600
PASSIVO
Circulante 12.800 6.400
Exigível a Longo Prazo 8.000 4.800
Patrimônio Líquido 107.200 22.400

128.000 33.600

Para efetuar os registros contábeis, nesta situação, é suficiente a transferência
dos ativos e dos passivos de Biribá Ltda. para Anônimos S.A. Com este procedimento
haverá o aumento do capital social em “Anônimos S.A.” de R$ 22.400, equivalente a
entrada  de  recursos,  através  da  conferência  de  bens,  direitos  e  obrigações  na
realização de capital, o que é feito mediante os lançamentos contábeis a seguir:

1º Pela transferência de ativos e passivos para a sociedade Anônimos S.A. em
conseqüência da incorporação:

D C
Conta de incorporação 33.600
a AC 8.000
a RLP 11.200
a AP 14.400

PC 6.400
PELP 4.800
a Conta de Incorporação 11.200

Vê-se  que  é  criada  uma  conta  transitória  de  incorporação  na  qual  são
descarregadas as contrapartidas dos saldos das contas ativas e passivas, transferidas
à sociedade Anônimos S.A., com a baixa simultânea de ativos e passivos da empresa
Biribá Ltda..

2º Pela baixa das contas do Patrimônio Líquido

D C
Patrimônio Líquido 22.400
a Conta de Incorporação 22.400
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Após esses lançamentos, o patrimônio da sociedade Biribá Ltda. está zerado,
inclusive a  conta de incorporação, pois todos os saldos foram transferidos a conta de
incorporação. 

Por esse 2º lançamento fica cancelado o capital de Biribá Ltda., pois representa a
contrapartida  ao  aumento  do  capital  social  da  empresa  Anônimos  S.A.  que  fora
transferido pela empresa Biribá Ltda. E também corresponde ao recebimento pelos
acionistas da Biribá Ltda. de ações da Anônimos S.A.

O  reconhecimento  da  transferência  do  patrimônio  da  extinta  empresa  Biribá
Ltda. para a empresa Anônimos S.A., será representado pelos seguintes lançamentos:

1º Pelo recebimento dos ativos e passivos da Biribá Ltda.

D C
AC 8.000
RLP 11.200
AP 14.400
a Conta de incorporação 33.600

Conta de Incorporação 11.200
A PC 6.400
a PELP 4.800

2º Pelo aumento de capital ocorrido na incorporação a favor dos acionistas da
Biribá Ltda. 

D C
Conta de Incorporação 22.400
a Capital Social 22.400

A estrutura  patrimonial  em Anônimos  S.A.,  após  o  recebimento  de todos  os
ativos e passivos, passa a ser a seguinte:

ATIVO PASSIVO
AC 36.800 PC 19.200
ARLP 51.200 PELP 12.800
AP 73.600 PL 129.600
TOTAL 161.60

0
TOTAL 161.600

Para concluir, na hipótese de incorporação, quando o patrimônio das empresas
envolvidas no processo está sob controle comum, não parece sensato que se discuta
sobre a avaliação contábil desses patrimônios, visto que os saldos contábeis anteriores
ao  processo  de  reorganização  se  mantêm,  pois  não  está  havendo  uma operação
compra e venda de empresas, o que há é a incorporação de empresas que possuíam
proprietários comuns. Permanecem, portanto, os valores contábeis dos bens, direitos
e das obrigações que existiam antes do processo de reorganização.

Assim, estamos admitindo que o laudo de avaliação tenha-se baseado nos saldos
contábeis de ambas as empresas, conforme deve estar determinado no protocolo da
incorporação. Todavia, o processo de reorganização, mesmo no caso exposto, poderia
ter sido realizado com base em laudo confeccionado nos termos do art. 8º da lei.
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5.4 - INCORPORAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA -  SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL

Com a utilização dos elementos do exemplo anterior, porém incrementando-o
para  admitir  que  empresa  Anônimos  S.A.  possua  investimento  em  participação
societária  na  empresa  Biribá  Ltda.,  cujo  investimento  é  avaliado  pelo  método  da
equivalência patrimonial por se tratar de subsidiária integral. O valor total despendido
pela empresa Anônimos S.A. na aquisição da participação societária é de R$ 28.800,
aí incluído o pagamento de um ágio no valor de R$ 6.400, cujo fundamento econômico
se deve ao fato de que bens do ativo permanente imobilizado da sociedade investida
estavam subavaliado nesse valor.

Considerando  que  esse  seja  o  único  investimento  que  a  empresa  Anônimos
possua, é de supor que o ativo permanente imobilizado representa o valor restante,
ou seja, R$ 30.400.

Permanente
Investimentos

Avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial
Participação na empresa Biribá Ltda. →  22.400
Ágio                              →    6.400

Imobilizado
Equipamentos              →  30.400

Na  contabilização  de  processos  de  incorporação  dessa  natureza  faremos  a
transferência de todos os bens, direitos e obrigações da mesma forma como foram
transferidos no processo do exemplo anterior. Porém, não haverá a transferência do
patrimônio líquido da sociedade incorporada para a incorporadora pelo fato de que
este já pertence 100% a sociedade incorporadora. Assim, não haverá aumento de
capital  social  na  sociedade  incorporadora,  pois  o  patrimônio  líquido  da  sociedade
incorporada está representado como investimento da incorporadora.

Desta forma, no nosso exemplo, teremos os seguintes lançamentos a efetuar:

1º Na sociedade incorporada, ou seja na empresa Biribá Ltda.

 Pela transferência de ativos e passivos para a sociedade Anônimos S.A. em
face da incorporação

D C
Conta de incorporação 33.600
a AC 8.000
a RLP 11.200
a AP 14.400

PC 6.400
PELP 4.800
a Conta de Incorporação 11.200

 Pela baixa das contas do Patrimônio Líquido
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D C
Patrimônio Líquido 22.400
a Conta de Incorporação 22.400

Observe que o Patrimônio Líquido terá seu valor baixado em contrapartida de
conta de incorporação. Todavia, na sociedade incorporadora, não haverá o aumento
de  capital.  A  baixa  é  necessária  para  extinguir  a  empresa  Biribá  Ltda.  e  terá  na
sociedade incorporadora a função de eliminar o investimento realizado na sociedade
investida.

2º Na sociedade incorporadora, isto é, na empresa Anônimos S.A.

 Pelo recebimento dos ativos e passivos da Biribá Ltda.

D C
AC 8.000
RLP 11.200
AP 14.400
a Conta de incorporação 33.600

Conta de Incorporação 11.200
A PC 6.400
a PELP 4.800

 Pela baixa da conta Investimento em Biribá Ltda. avaliado pelo MEP

D C
Conta de Incorporação 22.400
a Investimento – valor da
EP

22.400

Com este  lançamento,  procedemos  a  baixa  do  investimento  que  a  empresa
Anônimos S.A. possuía na empresa Biribá Ltda. que era avaliado pela equivalência
patrimonial.

Para finalizar o processo  de incorporação,  devemos destinar  o  ágio pago em
decorrência  da subavaliação dos  bens  do ativo  permanente  imobilizado da extinta
empresa Biribá Ltda. 

Como  os  bens  que  suscitaram o  pagamento  do  ágio  foram incorporados  ao
patrimônio de empresa Anônimos S.A., o valor do ágio deverá ser somado a esses
bens, cujo lançamento será o seguinte:

Ativo Permanente Imobilizado
Bens transferidos de Biribá Ltda.
a ágio pago na aquisição de Biribá Ltda. R$ 6.400,00

Perceba que o ágio pôde ser incorporado aos bens do imobilizado pelo fato de a
fundamentação econômica haver sido a diferença de valor de ativo. Se assim não
fosse, deveria ser baixado como perda no momento da aquisição do investimento.

Após a incorporação, o balanço patrimonial da empresa resultante, a Anônimos
S.A., estará representado da seguinte forma:
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ATIVO PASSIVO
AC 36.800 PC 19.200
ARLP 51.200 PELP 12.800
AP – IMOBILIZADO 51.200 PL 107.200
TOTAL 139.200 TOTAL 139.200

Conciliando o PL de A após a incorporação com o seu valor anterior, temos:

Patrimônio Líquido Anterior 107.200
( + ) Diferença entre os Ativos e Passivos Incorporados 22.400
( - )  Eliminação dos Investimentos em B  (22.400)
Patrimônio Líquido 107.200

Um aspecto interessante em relação ao ágio merece ser enfatizado, pois se o
ágio considerado no exemplo tivesse sido amortizado, o valor do Patrimônio Líquido
teria  diminuído  em  R$  6.400,  pois  a  amortização  do  ágio  representaria  para  a
Anônimos S.A. uma despesa que reduziria o seu PL.

5.5 – INCORPORAÇÃO A VALORES DE MERCADO

Até o momento analisamos exemplos de incorporação realizadas considerando o
valor contábil dos patrimônios envolvidos no processo. 

Na prática aqueles fatos ocorrem. No entanto, ocorrem com maior freqüência os
processos de incorporação realizados com avaliação dos patrimônios por peritos ou
empresas especializadas, nos termos do art. 8º da lei societária.

Desta forma, os bens serão avaliados a valor de mercado, objetivando com esse
procedimento uma justa relação de substituição das ações dos acionistas,
principalmente os não controladores ou minoritários. 

Com a  adoção  do  procedimento  de  avaliação  dos  patrimônios  envolvidos  no
processo  de  incorporação  se  estará  protegendo  a  todos  os  acionistas,
independentemente de sua participação acionária.

Assim, a  justa  relação  de  substituição das  ações  dos  acionistas  depende  da
adequada e criteriosa avaliação dos patrimônios envolvidos no processo e da justa
atribuição de ações aos acionistas da empresa incorporada, decorrente do aumento de
capital  na  empresa  incorporadora  pela  versão  do  Patrimônio  Líquido  da  empresa
extinta.

Como  os  patrimônios  envolvidos  no  processo  foram  avaliados  por  peritos,
definindo  em  laudo  o  seu  valor,  este  deve  ser  o  valor  patrimonial  para  fins  de
substituição das ações, abandonando-se, dessa forma, o valor contábil.

Percebe-se, assim, que o processo de incorporação se constitui num ato negocial
no qual os acionistas da empresa incorporada transferem seus patrimônios à empresa
incorporadora  e,  como  forma  de  pagamento,  recebem  ações  da  empresa
incorporadora.  Portanto,  não  há  desembolso  por  parte  da  empresa  incorporadora.
Logo, conclui-se que pode haver a incorporação da controladora por sua controlada
que possui patrimônio, presumivelmente, menor do que sua controladora. Neste caso,
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entretanto, os acionistas da controlada hão de perder o total controle da empresa,
pois se transformarão em minoritários após a conclusão do processo.

Para  que  seja  assegurada  a  justa  relação  de  substituição  das  ações  dos
acionistas, é recomendável que os seguintes procedimentos sejam observados:

1  – Os  balanços  patrimoniais  de  todas  as  empresas  envolvidas  no  processo
devem  ser  elaborados  na  mesma  data-base  com  observância  aos  princípios
fundamentais de contabilidade, vale dizer, deve-se adotar critérios uniformes, pois no
momento da atribuição  das ações o patrimônio será considerado único para esse fim,
não podendo haver em um único patrimônio avaliações distintamente elaboradas;

2 – O patrimônio de todas as empresas envolvidas deverá ser avaliado a valores
de  mercado  por  peritos  ou  empresa  especializada  com  utilização  de  critérios
uniformes. É de ressaltar que se houver companhia aberta envolvida no processo, os
patrimônios deverão, obrigatoriamente, ser avaliados por  empresa especializada,
conforme dispõe o § 1º do art. 264 da lei societária;

3  -   Como  os  patrimônios  envolvidos  foram  avaliados  a  valor  de  mercado,
certamente haverá diferenças em relação aos valores registrados na contabilidade das
empresas. Portanto, é necessário que se proceda ao registro da diferença apurada,
obtendo-se, como resultado, os patrimônios avaliados aos seus valores de mercado;

4 – A incorporação poderá ser efetivada pelos valores contábeis anteriores a
avaliação ou aos valores de mercado. O que importa é que a relação de substituição
das ações seja feita com base nos valores de mercado;

5 – O preço de emissão das novas ações representativas do novo capital social
tomará por base o valor patrimonial apurado a valores de mercado ou valor contábil,
conforme o critério adotado na versão do patrimônio para a sociedade resultante;

6 - É vedada a adoção, nas relações de substituição das ações dos acionistas não
controladores, da cotação de bolsa das ações das companhias envolvidas, salvo se
essas ações integrarem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos
à negociação em bolsas de futuros.

Para consolidar nosso estudo em relação a incorporação a valores de mercado é
conveniente a apresentação de um exemplo prático.

Em 06 de junho de 2003, os administradores das empresas Cia. ABASLARGAS e
da Cia. BONSNEGÓCIOS começaram entendimento no sentido de a Cia. ABASLARGAS
incorporar a Cia. BONSNEGÓCIOS. A Cia. BONSNEGÓCIOS possui ações negociadas
no mercado secundário. Ambas as empresas convocaram assembléia geral nas quais
foi  apresentado  o  protocolo  e  a  justificativa  da  incorporação.  As  assembléias
deliberaram favoravelmente à incorporação e indicaram a empresa especializada para
proceder a avaliação de ambos os patrimônios. Não havia participação societária entre
as empresas e seus patrimônios estavam assim constituídos antes da avaliação:
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Discriminação Cia. ABASLARGAS Cia. BONSNEGÓCIOS
ATIVO

CIRCULANTE 397.000,00 226.000,00
Caixa 47.000,00 51.000,00
Bancos c/Movimento 13.000,00 12.000,00
Investimentos Temporários 42.000,00 11.000,00
Clientes 140.000,00 80.000,00
( - ) Provisão Deved. Duvid. (14.000,00) (12.000,00)
Estoques 142.000,00 74.000,00
Despesas Antecipadas 27.000,00 10.000,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 198.000,00 12.000,00
Investimentos Temporários 127.000,00 12.000,00
Empréstimos a Diretores 17.000,00 0,00
Despesas Antecipadas 54.000,00 0,00

PERMANENTE
INVESTIMENTOS 64.000,00 0,00

Participação Societária 64.000,00 0,00
IMOBILIZADO 689.000,00 782.000,00

Móveis e Utensílios 120.000,00 178.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (54.000,00) (31.000,00)
Veículos 240.000,00 135.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (150.000,00) (34.000,00)
Imóveis 380.000,00 420.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (34.000,00) (62.000,00)
Marcas e Patentes 17.000,00 176.000,00
Direitos de Exploração 340.000,00 0,00
( - ) Amort. Acumulada (170.000,00) 0,00

TOTAL DO ATIVO 1.348.000,00 1.020,000.00

Discriminação Cia. ABASLARGAS Cia. BONSNEGÓCIOS
PASSIVO

CIRCULANTE 168.000,00 295.000,00
Salários a Pagar 61.000,00 102.000,00
Tributos a Recolher 37.000,00 40.000,00
Empréstimos 7.000,00 122.000,00
Fornecedores 50.000,00 31.000,00
Receitas Antecipadas 13.000,00 0,00

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 112.000,00 97.000,00
Empréstimos 112.000,00 97.000,00

RESULT. DE EXERC. FUTUROS 237.000,00 74.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 831.000,00 554.000,00

Capital Social 600.000,00 500.000,00
Reservas de Capital 111.000,00 0,00
Reservas de Lucros 95.000,00 14.000,00
Lucros Acumulados 25.000,00 40.000,00

TOTAL DO PASSIVO 1.348.000,00 1.020.000,00

O valor nominal  das ações,  nas duas empresa,  é  de R$ 1,00. Portanto,   os
acionistas  da  Cia.  ABASLARGAS  possuem  600.000  ações  e  os  acionistas  da  Cia.
BONSNEGÓCIOS possuem 500.000 ações.

Os  dois  balanços  foram examinados  pelos  auditores  independentes  com fins
específicos à incorporação, conforme determina a lei societária e emitiram parecer
sem ressalva, donde podemos concluir que as demonstrações satisfazem as normas
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brasileiras de contabilidade (NBC), os princípios de contabilidade e as leis societárias e
fiscais.

Como  o  patrimônio  da  Cia.  BONSNEGÓCIOS  será  incorporado  a  valores  de
mercado  e  para  que  haja  uma  justa  relação  de  substituição  das  ações,  é
necessário  que  os  dois  patrimônios  sejam avaliados  a  valores  de  mercado.  É  de
ressaltar  que,  por  força  do disposto  no § 1º do art.  264 da Lei  nº  6.404/76,  os
patrimônios  devem  ser  avaliados  por  empresa  especializada,  visto  que  está
envolvido  no  processo  uma  empresa  que  possui  ações  negociadas  no  mercado
secundário (bolsa de valores).

Após a avaliação, os dois patrimônios tiveram alterações no Ativo Permanente
Imobilizado  decorrente  da  avaliação  pela  empresa  especializada.  Percebe-se  que
houve alterações nos seus valores, cujas contrapartidas foram lançadas em reserva de
reavaliação no Patrimônio Líquido de cada empresa.

As variações ocorridas no imobilizado da duas empresas foram as seguintes:

Cia. ABASLARGAS Valores originais Valor contábil
Aumento pelo

Laudo
Novo valor

contábil
Móveis e Utensílios 120.000,00 66.000,00 20.000 86.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (54.000,00)
Veículos 240.000,00 90.000,00 130.000,00 220.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (150.000,00)
Imóveis 380.000,00 346.000,00 194.000,00 540.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (34.000,00)
Marcas e Patentes 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Direitos de Exploração 340.000,00 170.000,00 50.000,00 220.000,00
( - ) Amort. Acumulada (170.000,00)

TOTAL DO IMOBILIZADO 689.000,00 689.000,00 394.000,00 1.083.000,00

Cia. BONSNEGÓCIOS Valores originais Valor contábil
Aumento pelo

Laudo
Novo valor

contábil
Móveis e Utensílios 178.000,00 147.000,00 17.677,00 164.677,00
( - ) Deprec. Acumulada (31.000,00)
Veículos 135.000,00 101.000,00 8.000,00 109.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (34.000,00)
Imóveis 420.000,00 358.000,00 22.000,00 380.000,00
( - ) Deprec. Acumulada (62.000,00)
Marcas e Patentes 176.000,00 176.000,00 0,00 176.000,00
Direitos de Exploração 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Amort. Acumulada 0,00

TOTAL DO IMOBILIZADO 782.000,00 782.000,00 47.677,00 829.677,00

123



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

Os Balanços, após avaliação, passaram a ser os seguintes:

Discriminação Cia. ABASLARGAS Cia. BONSNEGÓCIOS
ATIVO

CIRCULANTE 397.000,00 226.000,00
Caixa 47.000,00 51.000,00
Bancos c/Movimento 13.000,00 12.000,00
Investimentos Temporários 42.000,00 11.000,00
Clientes 140.000,00 80.000,00
( - ) Provisão Deved. Duvid. (14.000,00) (12.000,00)
Estoques 142.000,00 74.000,00
Despesas Antecipadas 27.000,00 10.000,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 198.000,00 12.000,00
Investimentos Temporários 127.000,00 12.000,00
Empréstimos a Diretores 17.000,00 0,00
Despesas Antecipadas 54.000,00 0,00

PERMANENTE
INVESTIMENTOS 64.000,00 0,00

Participação Societária 64.000,00 0,00
IMOBILIZADO 1083.000,00 829.677,000

Móveis e Utensílios 86.000,00 164.677,00
Veículos 220.000,00 109.000,00
Imóveis 540.000,00 380.000,00
Marcas e Patentes 17.000,00 176.000,00
Direitos de Exploração 220.000,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 1.742.000,00 1.067.677,00

Discriminação Cia. ABASLARGAS Cia. BONSNEGÓCIOS
PASSIVO

CIRCULANTE 168.000,00 295.000,00
Salários a Pagar 61.000,00 102.000,00
Tributos a Recolher 37.000,00 40.000,00
Empréstimos 7.000,00 122.000,00
Fornecedores 50.000,00 31.000,00
Receitas Antecipadas 13.000,00 0,00

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 112.000,00 97.000,00
Empréstimos 112.000,00 97.000,00

RESULT. DE EXERC. FUTUROS 237.000,00 74.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.225.000,00 601.677,00

Capital Social 600.000,00 500.000,00
Reservas de Capital 111.000,00 0,00
Reserva de Reavaliação 394.000,00 47.677,000
Reservas de Lucros 95.000,00 14.000,00
Lucros Acumulados 25.000,00 40.000,00

TOTAL DO PASSIVO 1.742.000,00 1.067.677,00

Para o cálculo da justa relação de substituição das ações serão tomados os
dois  patrimônios  líquidos  avaliados  a valores  de  mercado.  O processo  consiste  na
soma dos dois patrimônios líquidos e estabelecer o percentual com que cada empresa
participa do Patrimônio Líquido resultante.
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R$ %
Patrimônio Liquido Ajustado de Cia. ABASLARGAS 1.225.000,00 67,06
Patrimônio Liquido Ajustado de Cia. BONSNEGÓCIOS 601.677,00 32,94
Patrimônio Líquido Total 1.826.677,00 100

Desta forma, os antigos acionistas da Cia. BONSNEGÓCIOS farão jus a 32,94%
das ações e os antigos acionistas da Cia. ABASLARGAS farão jus a receber 67,06%
das ações. Ressalte-se que o objetivo da avaliação dos dois patrimônios é exatamente
o de estabelecer a participação de cada grupo de acionistas no novo capital social, não
sendo necessário  que se  adote o valor avaliado na formação do novo patrimônio,
porém, repete-se, a relação calculada há de permanecer na distribuição das ações.

Assim, surgem diversas possibilidades de formação do Capital Social no processo
de  reavaliação, dentre as quais destacamos:

1 – Todo Patrimônio Líquido contábil  das duas empresas, antes da avaliação,
formará o Capital Social resultante;

2 - Todo Patrimônio Líquido das duas empresas, após a avaliação, formará o
Capital Social resultante;

3  -  Todo  Patrimônio  Líquido  contábil  da  Cia.  BONSNEGÓCIOS,  antes  da
avaliação, será agregado ao Capital Social que já havia na Cia. ABASLARGAS, não
havendo versão dos outros elementos do patrimônio líquido da Cia. ABASLARGAS ao
capital social;

4 - Todo Patrimônio Líquido da Cia. BONSNEGÓCIOS, após da avaliação, será
agregado ao Capital Social resultante, sendo que os outros elementos do patrimônio
líquido da Cia. ABASLARGAS não serão incorporados ao capital social;

5 – As contas do Patrimônio Líquido resultante podem representar a soma de
linha por linha, isto é, soma-se os valores de Capital Social, de Reservas de Capital, de
Reservas  de  Reavaliação,  de  Reservas  de  Lucros  e  de  Lucros  ou  Prejuízos
Acumulados.

Seguindo no nosso exemplo, vamos supor que o critério adotado, constante no
protocolo e aprovado por ambas as assembléias, seja o da soma de linha por linha,
considerando-se os valores após a avaliação. Assim, o Capital Social resultante, após
a versão dos valores da Cia. BONSNEGÓCIOS para a  Cia. ABASLARGAS  será de R$
1.100.000,00.

O valor nominal das novas ações terá por base o valor patrimonial a valores de
mercado.  Assim,  como  o  Capital  Social  será  de  R$  1.100.000,00  e  o  valor  do
Patrimônio Líquido será de R$ 1.826.677,00, o valor nominal das ações será de R$
1,66 (R$ 1.826.677,00 / R$ 1.100.000,00). Com isso, o número de ações a serem
emitidas para representar o Capital Social será de 662.650 ações (R$ 1.100.000,00 /
R$ 1,66).

Outra hipótese seria dobrar ou triplicar o número de ações a serem distribuídas
em função do novo Capital Social, caso em que o valor nominal seria dividido pela
metade ou por um terço. Isso poderia facilitar a distribuição de ações, pois quanto
menor o seu número mais difícil ficará o ajuste para atribuir as ações a cada acionista.

Desta forma, os antigos acionistas da Cia. BONSNEGÓCIOS receberão 218.277
ações (32,94%), ao passo que os antigos acionistas da Cia. ABASLARGAS deverão
receber as demais ações, ou seja, receberão 444.373 ações (67,06%).
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Como  resultado  da  aplicação  desse  critério,  de  forma  resumida,  teremos  a
seguinte estrutura de Patrimônio Líquido:

CONTAS Cia. ABASLARGAS Cia. BONSNEGÓCIOS CONSOLIDADO
Capital Social 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00
Reservas de Capital 111.000,00 0,00 111.000,00
Reserva de Reavaliação 394.000,00 47.677,000 441.677,00
Reservas de Lucros 95.000,00 14.000,00 109.000,00
Lucros Acumulados 25.000,00 40.000,00 65.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.225.000,00 601.677,00 1.826.677,00

6 – PROCESSO DE FUSÃO DE SOCIEDADES

6.1 - CONCEITO

A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Ficam, portanto,
extintas as sociedades fundidas. 

Na  fusão,  diferentemente  da  incorporação,  há  necessidade  de  no  mínimo  duas
pessoas jurídicas participarem do processo, enquanto que, na incorporação, basta uma
sociedade. Na fusão, as participantes do processo perdem a personalidade jurídica para dar
lugar  a  uma nova  sociedade  com personalidade  jurídica  própria,  mas  sucessora  das
anteriores,  no  tocante  a  seus  direitos  e  obrigações.  Já  na  incorporação,  uma  das
participantes do processo de reorganização é uma sociedade preexistente que absorve o
patrimônio da outra ou outras ou mesmo o patrimônio de uma pessoa física e continua
com sua personalidade jurídica antes adotada.

Para operacionalizar o processo de fusão, a assembléia geral de cada companhia que
aprovar o protocolo deverá nomear peritos que irão avaliar o patrimônio líquido das demais
sociedades envolvidas no processo. 

A constituição definitiva da sociedade fundida será deliberada em assembléia geral
com participação de todos os envolvidos, na qual serão aprovados, ou não, os laudos de
avaliação dos patrimônios. Ressalte-se que é vedada a aprovação do laudo de avaliação do
patrimônio por sócios ou acionistas da própria empresa em que forem titulares de direito
de sócio ou acionista. Assim, os sócios ou acionistas de uma empresa nomearão os peritos
para avaliar o patrimônio das outras empresas e o analisarão, aprovando-o ou rejeitando-
o.

Os atos constitutivos serão levados ao registro pelos primeiros administradores da
companhia ou sociedade resultante do patrimônio fundido. 

A Lei nº 6.404/1976, em seu art. 228, trata a fusão da seguinte forma:
Art. 228.  A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades
para  formar  sociedade  nova,  que  lhes  sucederá  em todos  os  direitos  e
obrigações.
§ 1º. A assembléia geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de
fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das
demais sociedades.
§ 2º. Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou
acionistas  das  sociedades para uma assembléia  geral,  que deles  tomará
conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade,
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vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio
líquido da sociedade de que fazem parte.
§  3º.  Constituída  a  nova  companhia,  incumbirá  aos  primeiros
administradores promover o arquivamento e a publicação da fusão.

6.2 – ASPECTOS CONTÁBEIS E LEGAIS PRATICADOS NO BRASIL

Conforme visto pelo texto legal, a fusão é a operação pela qual se unem duas ou
mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e
obrigações.

Imaginando  a  fusão  de  três  empresas.  A  Cia.  ANDAS,  a  Cia.  BANDAS  e  a
empresa CURTA Ltda. As três empresas unem seus patrimônios para formar a Cia.
DOIDOS.

Cia. ANDAS
Cia. BANDAS  Cia. DOIDOS
CURTA Ltda.

Com este processo, a Cia. ANDAS, a Cia. BANDAS e a empresa CURTA Ltda.
perdem  sua  personalidade  jurídica,  pois  deixam  de  existir.  Da  fusão  de  seus
patrimônios surge a Cia. DOIDOS que sucederá as anteriores, no que diz respeito a
todos os direitos e obrigações.

Quanto  ao  aspecto  contábil,  o  processo  de  fusão  se  opera  de  forma  muito
semelhante ao processo de incorporação, isto é, a Cia. ANDAS, a Cia. BANDAS e a
empresa CURTA Ltda. transferem seus bens, direitos e obrigações para a Cia. DOIDOS
criada para esse fim.

Em termos práticos, os aspectos contábeis envolvidos nos processos de fusão
são bastante simples. Devemos adotar os procedimentos necessários para satisfazer
as condições estabelecidas no protocolo, pois é este o documento que dá suporte ao
processo.

O primeiro aspecto a analisar é que com a fusão é criada uma nova empresa ou
companhia. Assim, como toda empresa que começa suas atividades, o marco inicial é
a formação do capital inicial. No caso de fusão, os acionistas ou sócios não necessitam
subscrever  e  integralizar  capital  social,  pois  este  vem  das  sociedades  que  se
extinguem.

Outro fato que merece ser mencionado no concernente ao processo de fusão diz
respeito a possibilidade de os patrimônios serem unidos tomando por base os valores
contábeis das participantes ou a valores de mercado. 

Inicialmente veremos um exemplo de fusão considerando os valores contábeis
dos patrimônios. 

Os sócios ou acionistas das empresas A e B resolveram fundir seus patrimônios
para criar a sociedade C, que é nova e será criada para esse fim. As empresas que se
extinguirão  possuem,  de  forma  resumida,  a  seguinte  estrutura  patrimonial  nos
balanços levantados para essa finalidade:

Empresa A Empresa B Empresa C (Nova)
Ativos 1.135.742,00 847.521,00 1.983.263,00
Passivos 783.694,00 538.451,00 1.322.145,00
Patrimônio Líquido 352.048,00 309.070,00 661.118,00
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Para  satisfazer  os  aspectos  contábeis  é  necessário  que  se  criem  contas
transitórias de fusão nas duas empresas que se extinguirão e na empresa nova. O
procedimento é análogo ao utilizado no processo de incorporação. 

Se  houver  participação societária  entre  as  empresas envolvidas no  processo,
devemos eliminá-lo em contrapartida do Patrimônio Líquido correspondente a esse
investimento.

6.3 – FUSÃO A VALORES DE MERCADO

Para que os seja observada uma justa distribuição na participação aos futuros
sócios ou acionistas é necessário que os patrimônios sejam avaliados a valores de
mercado. Para tanto, os patrimônios devem ser avaliados por peritos nomeados em
assembléia para tal fim. É de ressaltar que os sócios ou acionistas de uma empresa
indicam os peritos que irá avaliar o patrimônio da outra empresa. Eles não podem
aprovar o laudo da empresa em que sejam sócios ou acionistas.

O  número  de  ações  que  competirá  a  cada  acionista  será  proporcional  ao
patrimônio que detinha na empresa extinta computado o no patrimônio total.

Tomemos o seguinte exemplo para ilustrar o processo de fusão:

Os  acionistas  das  empresas  GOIABA  S.A.  e  AÇÚCAR  S.A.  deliberaram  e
aprovaram o protocolo e a justificativa para promover o processo de sua fusão. A
sociedade resultante,  a  empresa  GOIABADA S.A.,  receberá  todo  o patrimônio das
duas empresas avaliado a valores de mercado.

Todos  os  atos  legais,  pertinentes  ao  processo,  foram  praticados  (balanços,
avaliações, auditoria independente, protocolo, justificativa, assembléias gerais, etc.).

A - Situação das empresas antes e após a fusão

A.1 - Situação antes da fusão
Empresa GOIABA S.A.

Ativo 287.350,00
Passivo 126.312,00
PL (CS + Reservas + Lucros Acumulados) 161.038,00

Empresa AÇÚCAR S.A.
Ativo 437.256,00
Passivo 213.534,00
PL (CS + Reservas + Lucros Acumulados) 223.722,00

A.2 - Situação após a fusão
Empresa GOIABADA S.A.

Ativo 724.606,00
Passivo 339.846,00
PL (CS + Reservas + Lucros Acumulados) 384.760,00

Para fins específicos de fusão, ao Capital Social foram incorporados os Lucros
Acumulados e as reservas de lucros, de capital e de reavaliação que constavam no
Patrimônio Líquido das empresas participantes do processo. Desta forma, poder-se-ia
dizer  que  houve  uma  distribuição  entre  os  acionistas  das  sociedades,  de  forma
proporcional a sua participação no capital social da empresa participante no processo
antes do encerramento das sociedades. Para tanto foram realizados os respectivos
lançamentos.

Desta forma, consta no Patrimônio Líquido apenas o valor do Capital Social com
o devido aumento pela absorção desses outros valores do PL.
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B - Balanço das empresas fusionadas antes do evento

Os balanços a seguir apresentados representam os valores avaliados com fim
específico da fusão, bem como foram auditadas por auditores independentes. É de
frisar que foram elaborados com a mesma data-base.

BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA GOIABA S.A.
ATIVO PASSIVO

AC 98.000,00 PC 93.532,00
ARLP 42.000,00 PELP 32.780,00
A. PERMANENTE

INVESTIMENTO 49.850,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO 97.500,00 CAPITAL 161.038,00

TOTAL 287.350,00 TOTAL 287.350,00

BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA AÇÚCAR S.A.
ATIVO PASSIVO

AC 111.734,00 PC 154.150,00
ARLP 21.744,00 PELP 59.384,00
A. PERMANENTE

INVESTIMENTO 27.341,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO 276.437,00 CAPITAL 223.722,00

TOTAL 437.256,00 TOTAL 437.256,00

C - Lançamentos Contábeis

Para  encerrar  as  empresas  que  tiveram seus  patrimônios  fundidos  e  para  a
constituição da nova empresa, são necessários os seguintes lançamentos contábeis:

C.1 - Na empresa GOIABA S.A.

a. Pelo encerramento das contas do ativo
Conta de Dissolução (fusão) 287.350,00
a Diversos

a AC 98.000,00
a ARLP 42.000,00
a A. Permanente 147.350,00

b. Pelo encerramento das contas do passivo
Diversos
a Conta de dissolução (fusão) 126.312,00

PC 93.532,00
PELP 32.780,00

c. Pela baixa das contas do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido 161.038,00
a Conta de dissolução (fusão) 161.038,00

C.2 - Na empresa AÇÚCAR S.A.

a. Pelo encerramento das contas do ativo

Conta de Dissolução (fusão) 437.256,00
a Diversos

a AC 111.734,00
a ARLP 21.744,00
a A. Permanente 303.778,00

b. Pelo encerramento das contas do passivo
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Diversos
a Conta de dissolução (fusão) 213.534,00

PC 154.150,00
PELP 59.384,00

c. Pela baixa das contas do patrimônio líquido

Patrimônio Líquido 223.722,00
a Conta de dissolução (fusão) 223.722,00

C.3 - Na empresa GOIABADA S.A. resultante da fusão

Para registrar a constituição da nova empresa, que foi precedida da subscrição
do Capital Social, são necessários os seguintes lançamentos:

Transferência  dos  elementos  do  Patrimônio  Líquido  (Capital  Social),  ativos  e
passivos de cada sociedade.

a. Pela constituição da nova empresa GOIABADA S.A.

Conta de Fusão 384.760,00
a Capital Social 384.760,00

b. Pelo recebimento dos ativos

Diversos
a Conta de Fusão 724.606,00

AC 209.734,00
ARLP 63.744,00
A. Permanente 451.128,00

c. Pelo recebimento dos passivos

Conta de Fusão 339.846,00
a Diversos 

a PC 247.682,00
a PELP 92.164,00

D. Após a fusão o balanço de GOIABADA S.A. se apresentará da seguinte forma:

BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA GOIABADA S.A.
ATIVO PASSIVO

AC 209.734,00 PC 247.682,00
ARLP 63.744,00 PELP 92.164,00
A. PERMANENTE

INVESTIMENTO 77.191,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO 373.937,00 CAPITAL 384.760,00

TOTAL 724.606,00 TOTAL 724.606,00

7 – O PROCESSO DE CISÃO DE SOCIEDADES

7.1 - CONCEITO

A definição legal do processo de cisão provém do caput do art. 229 da Lei nº 6.404,
de 30 de outubro de 1976, que assim dispõe:

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou
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já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo
o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

Depreende-se desse ato normativo, em seu aspecto conceitual, que a cisão difere do
processo de incorporação e do processo de fusão, visto que na cisão poderá haver vários
sucessores ou apenas um único. Outra importante diferença diz respeito a extinção da
sociedade cindida, que não necessita ser,  necessariamente,  consumada.  Desta forma,
além de haver a possibilidade de resultar apenas um sucessor, quando a cisão será parcial,
poderão haver vários sucessores, quando a cisão poderá ser parcial ou total se houver a
extinção da sociedade cindida.

Outro aspecto presente na definição acima apresentada é que a sociedade receptora
de parcela do patrimônio pode ser nova, quando será constituída com essa finalidade, ou
ser uma sociedade ou empresa preexistente.

Os motivos que levam os empresários a perseguir um processo de cisão podem ser
diversos, dentre os quais a dissidência entre sócios e o aprimoramento de competitividade.
Existe, ainda, a hipótese de os empresários buscarem a cisão com fins de planejamento
tributário.

7.2 - RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES NA CISÃO

As responsabilidades dos sucessores na cisão estão dispostas no § 1º do art. 229 e
no art. 233, ambos da sei das sociedades anônimas, ao dispor que:

§ 1º. Sem prejuízo do disposto no art.  233,  a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as
sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida
sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos
direitos e obrigações não relacionados.

Art. 233.  Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que
absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas
obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as
que absorverem parcelas  do  seu  patrimônio  responderão solidariamente
pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades
que  absorverem  parcelas  do  patrimônio  da  companhia  cindida  serão
responsáveis  apenas  pelas  obrigações  que  lhes  forem transferidas,  sem
solidariedade  entre  si  ou  com  a  companhia  cindida,  mas,  nesse  caso,
qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu
crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data da publicação dos atos da cisão.

Observa-se que a responsabilidade dos sucessores em relação às obrigações da
companhia  cindida  antes  da  cisão  está  limitada  a  parcela  ou  na  proporção  do
patrimônio recebido ou transferido.  Da mesma forma,  a  sucessora  participará dos
direitos da companhia cindida na proporção do patrimônio recebido. Isto quer dizer
que  no  momento  da  cisão,  a  sucessora  receberá  parcela  do  patrimônio  que  será
composto por bens, direitos e obrigações, observando-se a mesma proporção entre os
elementos patrimoniais.
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Aspecto interessante ocorre quando há extinção da sociedade cindida, pois neste
caso as sociedades que absorveram o patrimônio responderão de forma solidária pelas
obrigações  da companhia  cindida,  isto  é,  se  uma delas  não  honrar  as  obrigações
herdadas  da  companhia  cindida,  as  demais  o  terão  de  fazê-lo,  mas  somente  na
proporção do patrimônio recebido. Se, porém, a companhia cindida não se extinguir
as sucessoras são obrigadas solidárias para com ela pelas obrigações que esta tinha
antes  da cisão,  isto quer dizer  que, se a companhia cindida não puder honrar  os
compromissos assumidos antes da cisão e que, no processo de cisão, ficaram sob sua
responsabilidade,  as  sociedades  resultantes  ou  as  que  receberam  parcelas  do
patrimônio  terão  que  assumir  estes  compromissos  na  proporção  dos  patrimônios
recebidos.

No  entanto,  essa solidariedade poderá  ser  excluída em caso de cisão parcial
desde que esta intenção conste no protocolo e seja aprovada pela assembléia geral
que  deliberar  sobre  a  cisão.  Além deste  aspecto  não  poderá  haver  oposição  dos
credores anteriores a cisão. Entretanto, a oposição dos credores será individual, isto é,
se algum credor não se opor ao afastamento da solidariedade em relação aos seus
créditos,  mediante  notificação  desta  oposição  à  sociedade  no  prazo  de  90 dias  a
contar da efetivação da cisão, ele não poderá invocar a solidariedade, prevalecendo,
para ele, a estipulação ou a deliberação da assembléia.

7.3 - CISÃO PARCIAL

A lei trata da cisão parcial, além dos aspectos já analisados, nos parágrafos 2º e
3º do art. 229, ao dispor que:

§ 2º. Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os nºs do art. 224; a
assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição
da nova companhia.

§ 3º. A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (art. 227).

 Desta forma, a deliberação sobre o processo de cisão parcial, quando há criação
de sociedade nova, cabe à assembléia geral a quem compete, também, em caso de
aprovação da cisão, nomear os peritos que avaliarão o patrimônio a ser transferido.
Incumbe a assembléia geral promover a constituição estatutária da nova empresa.

Já  no  processo  de  cisão  parcial  com  versão  do  patrimônio  para  sociedade
preexistente, a operação segue o roteiro ou disposições estabelecidas ao processo de
incorporação,  isto  é,  há  neste  caso,  tecnicamente,  incorporação  de  parcela  do
patrimônio  da  sociedade  cindida,  funcionando  a  sociedade  receptora  como
incorporadora.

O  arquivamento  dos  atos  inerentes  ao  processo  de  fusão  parcial  na  junta
comercial  e  a  sua  publicação  caberá,  conjuntamente,  aos  administradores  da
companhia cindida e aos administradores das empresas que absorverem parcela de
seu patrimônio.

7.4 - CISÃO TOTAL
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Tratando especificamente da cisão total, o parágrafo 4º do art. do art. 229, da lei
societária estabelece que:

§ 4º.  Efetivada a cisão com extinção da companhia  cindida,  caberá  aos
administradores  das  sociedades  que  tiverem  absorvido  parcelas  do  seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na
cisão  com  versão  parcial  do  patrimônio,  esse  dever  caberá  aos
administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu
patrimônio.

Portanto,  em  caso  de  cisão  total  com  extinção  da  companhia  cindida,  os
procedimentos  a  serem  observados  são  semelhantes  aos  procedimentos  da  cisão
parcial. A diferença entre as duas formas de cisão consiste no fato de que a publicação
e o arquivamento dos atos inerentes ao processo compete, exclusivamente por razões
óbvias em face da extinção da sociedade cindida, aos administradores das empresas
resultantes ou que absorveram o patrimônio da sociedade extinta.

7.5 – SUBSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

Os  titulares  de  ações  da  empresa  cindida,  que  passarão  à  condição  de
acionistas  nas  empresas  sucessoras,  receberão  destas  as  ações  que  forem
integralizadas  com  parcelas  do  patrimônio  na  exata  proporção  das  ações  que
possuíam na empresa cindida. Este é, em síntese, o teor do parágrafo 5º do art. 229
da lei societária.

§ 5º. As  ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia
cindida serão atribuídas a seus titulares,  em substituição às extintas, na
proporção das que possuíam; à atribuição em proporção diferente requer
aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto.

7.6 – ASPECTOS CONTÁBEIS E LEGAIS

Conforme vimos, a cisão pode ser total ou parcial. Na cisão total a empresa
cindida desaparece,  enquanto  que na  cisão  parcial  a  empresa  cindida remanesce,
porém com patrimônio menor, pois repasse parcela do seu patrimônio às empresas
sucessoras. Assim, supondo que a empresa SYNO S.A. passe pelo processo de cisão,
sendo criadas duas empresas novas para absorverem parcelas do seu patrimônio,
poderemos ter as seguintes situações:

    AÇOS S.A.
Cisão Parcial    → SYNO S.A.     SYNO S.A.

    COBRAS SOLTAS S.A.

    AÇOS S.A.
Cisão Total    → SYNO S.A.     

    COBRAS SOLTAS S.A.

133



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

EXEMPLO PRÁTICO

 Vejamos o exemplo de uma cisão parcial com criação de uma nova empresa.

Por  ocasião  da  decisão  dos  acionistas,  pela  operação  de  cisão,  a  empresa
possuía o seguinte patrimônio:

ATIVO Valor (R$)
Ativo Circulante

Disponibilidades 90.000,00
Contas a Receber 145.000,00
Mercadorias - estoque 70.000,00

305.000,00
Ativo Permanente

Imobilizado 245.000,00
Total do Ativo 550.000,00

PASSIVO Valor (R$)
Passivo Circulante

Empréstimos e Financiamentos 150.000,00
Obrigações sociais e tributárias 95.000,00
Fornecedores 40.000,00

285.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 150.000,00
Reservas de Capital 25.000,00
Reservas de Lucros 50.000,00
Lucros Acumulados 40.000,00

265.000,00
Total do Passivo 550.000,00

Tomando  por  base  este  balanço,  que  teoricamente  apresenta  valores  de
mercado,  os  acionistas  decidiram  que  a  nova  empresa  receberia  parcelas
proporcionais  do  ativo  e  do  passivo.  Desta  forma,  após  a  cisão,  cada  empresa
permanece  com  uma  parcela  dos  bens,  direitos  e  obrigações  proporcional  ao
percentual que lhe foi atribuído pelo processo de cisão. Isto nos faz imaginar que
existe uma contabilidade segregada para tais ativos e passivos e, como conseqüência,
dos resultados e do patrimônio líquido.

É  recomendável  que  todas  as  reservas  e  outras  contas  que  integram  o
patrimônio  líquido  sejam capitalizadas  antes  de  efetuar  o  processo  de cisão.  Este
processo objetiva a conversão da parcela do patrimônio líquido da sociedade cindida
em  capital  social  na  sociedade  resultante,  afinal  a  sociedade  resultante  é  uma
sociedade nova e como tal deverá possuir em seu patrimônio líquido somente o capital
social.

Porém, se não houver essa capitalização das contas do Patrimônio Líquido, elas
serão transferidas na proporção da cisão.

Caso interessante diz respeito a reserva de reavaliação, pois ela constará no
patrimônio da empresa que receber os bens reavaliados.
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Posição Patrimonial após a Cisão

Empresa
Cindida

Empresa
Nova

ATIVO
Circulante

Disponibilidades 67.500,00 22.500,00
Contas a Receber 108.750,00 36.250,00
Mercadorias - estoque 52.500,00 17.500,00

228.750,00 76.250,00
Permanente

Imobilizado 183.750,00 61.250,00
Total do Ativo 412.500,00 137.500,00
PASSIVO

Circulante
Empréstimos e Financiamentos 112.500,00 37.500,00
Obrigações sociais e trabalhistas 71.250,00 23.750,00
Fornecedores 30.000,00 10.000,00

213.750,00 71.250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 198.750,00 66.250,00
Total do Passivo 412.500,00 137.500,00

Observe  que neste  caso  os  valores  do patrimônio  líquido foram capitalizados
antes do processo de cisão e que o percentual transferido para a empresa nova foi de
25%  do  valor  dos  bens,  direitos  obrigações  e,  como  conseqüência,  o  mesmo
percentual do patrimônio líquido.

7.7 - ASPECTOS CONTÁBEIS COMUNS AOS PROCESSOS DE INCORPORAÇÃO,
FUSÃO E CISÃO DE SOCIEDADES 

Os processos de incorporação, fusão ou cisão de empresas, no que se refere aos
aspectos  contábeis,  são  relativamente  simples  quando  conhecemos  a  natureza  da
operação e as condições estabelecidas no protocolo e na justificativa. 

Na análise da documentação que instrui o processo devemos dar especial atenção às
alterações estatutárias ou contratuais, bem como ao protocolo e justificativa. Deve-se dar
atenção,  ainda,  ao  laudo  dos  peritos  ou  da  empresa  especializada  que  procedeu  a
avaliação do patrimônio, pois nele constarão valores e vida útil remanescente a serem
utilizados pelas empresas sucessoras.

De  posse  dessas  informações,  é  possível  efetuar  os  registros  contábeis
correspondentes aos processos de reorganização societária.

7.7.1 - TRATAMENTO DO ÁGIO/DESÁGIO

Quanto ao tratamento contábil  do ágio e do deságio, podemos ter as seguintes
situações:

1) Quando estejam envolvidas empresas de capital fechado ou quando a controladora
absorver o patrimônio da controlada:

a) ágio decorrente da diferença entre o valor de mercado de ativo na sociedade
sucedida: esse valor deverá ser adicionado ao respectivo ativo transferido para a
empresa sucessora;
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b) deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de ativo na sociedade
sucedida: esse valor deve ser subtraído do respectivo ativo transferido para a
sucessora;

c) ágio  e  deságio  fundamentados  em  expectativa  de  resultado  futuro:  devem
continuar dando o mesmo tratamento que teriam na sucedida na sucessora, ou
seja, incluídos no balanço patrimonial e amortizados no prazo e na extensão das
projeções que os determinaram;

d) o  ágio  decorrente  da  aquisição  do  direito  de  exploração,  concessão  ou
permissão delegadas pelo Poder Público: deverá ser adicionado, no caso de
ágio,  ou  subtraído,  em  caso  de  deságio,  do  valor  relativo  ao  direito
transferido. 

2) Quando a empresa controlada incorporar a sua controladora, a incorporadora
deverá contabilizar o ágio e o deságio da seguinte forma:

a) ágio e deságio, quando o fundamento econômico tiver sido a diferença entre o
valor de mercado dos bens e o seu valor contábil, devem ser contabilizados nas
contas  representativas  dos bens que lhe deram origem. No caso  de ágio,  a
contrapartida será uma reserva especial de ágio no patrimônio líquido;

b) em  conta  específica  do  ativo  imobilizado  (ágio)  –  quando  o  fundamento
econômico  tiver  sido  a  aquisição  do  direito  de  exploração,  concessão  ou
permissão delegadas pelo Poder Público;

c) em  conta  específica  do  ativo  diferido  (ágio)  ou  em  conta  específica  de
resultado de exercício futuro (deságio) – quando o fundamento econômico
tiver sido a expectativa de resultado futuro.

Atenção!

Perceba que a contabilização, no processo de incorporação, se
diferencia em razão de a incorporadora ser a controlada ou a
controladora. No caso de controladora ser incorporada pela sua
controlada, o deságio vai para Resultados de Exercícios Futuros.

 

7.7.2 - ROTEIRO PARA CONTABILIZAÇÃO

A contabilização dos processos de incorporação, fusão ou cisão, segue basicamente o
seguinte roteiro:

1º) Devemos elaborar os papéis de trabalho do processo de reorganização, com base
no  protocolo,  na  justificativa,  no  laudo  de  avaliação  e  das  alterações  contratuais  ou
estatutárias;

2º) A sociedade que sofre o processo de reorganização (a sucedida) deve encerra as
contas de resultados relativas ao exercício em que se opera a reorganização, incorporando-
o ao patrimônio líquido ou destinando-o de outra forma, conforme o protocolo;

3º) Para baixar os elementos patrimoniais, a sociedade sucedida encerra todas as
contas de ativo, passivo e patrimônio líquido em contrapartida de uma conta denominada
de contas de incorporação, contas de fusão ou contas de cisão;

4º) A sociedade resultante (a sucessora), receptora de parte ou todo o patrimônio da
sociedade sucedida, reconhecerá os ativos, os passivos e o aumento do patrimônio líquido
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que poderá ser exclusivamente na conta de capital social, em contrapartida das contas
denominadas de contas de incorporação, contas de fusão ou contas de cisão.

Quanto a contabilização da operação  na empresa resultante ou  sucessora  é  de
salientar que, no grupo do patrimônio líquido, de regra haverá apenas a conta de capital
social no caso de criação de empresa nova. Porém, pode haver casos em que a versão do
patrimônio seja efetuada linha por linha, conforme já vimos em tópicos anteriores.

8  -  ASPECTOS  FISCAIS  E  TRIBUTÁRIOS  DAS OPERAÇÕES  DE  FUSÃO,
INCORPORAÇÃO E CISÃO

8.1 – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SUCESSORES

As  pessoas  jurídicas  sucessoras  das  sociedades  incorporadas,  fusionadas,
cindidas ou transformadas respondem pelo imposto devido pelas sucedidas.

A  responsabilidade  aqui  mencionada  alcança  os  créditos  tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição na data dos atos citados e
também os constituídos posteriormente, desde que relativos a obrigações tributárias
surgidas antes da referida data.

O Código Tributário Nacional – CTN trata da responsabilidade dos sucessores do
seguinte modo:

Art.  129.  O  disposto  nesta  Seção  aplica-se  por  igual  aos  créditos
tributários  definitivamente  constituídos  ou  em curso  de  constituição  à
data  dos  atos  nela  referidos,  e  aos  constituídos  posteriormente  aos
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data.
...
Art.  132.  A  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que  resultar  de  fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos  devidos  até  à  data  do  ato  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção
de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  quando  a  exploração  da
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou
seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra,  por  qualquer  título,  fundo  de  comércio  ou  estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra  razão social  ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I  -  integralmente,  se  o  alienante  cessar  a  exploração  do  comércio,
indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração
ou  iniciar  dentro  de  seis  meses  a  contar  da  data  da  alienação,  nova
atividade  no  mesmo  ou  em  outro  ramo  de  comércio,  indústria  ou
profissão.

8.2 – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E PAGAMENTO DO IMPOSTO

Consoante o disposto no § 7º, do art. 235 do Decreto nº 3.000, de 26 de março
de  1999,  que  aprovou o  Regulamento  do  Imposto  de Renda  – RIR/99,  a  pessoa
jurídica  incorporada,  fusionada  ou  cindida  deverá  apresentar  declaração  de
rendimentos  correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário,  em
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seu  próprio  nome,  até  o  último  dia  útil  do  mês  subseqüente  ao  do  evento,  com
observância do disposto no art. 810.

O art. 810 do RIR/99 reproduz os dizeres do § 7º, antes mencionado.

Com relação ao pagamento do imposto devido, o art. 861 do RIR/99 estabelece
que: O pagamento do imposto correspondente a período de apuração encerrado em
virtude  de  incorporação,  fusão  ou  cisão  e  de  extinção  da  pessoa  jurídica  pelo
encerramento  da  liquidação  deverá  ser  efetuado  até  o  último  dia  útil  do  mês
subseqüente ao da ocorrência do evento. Ressalta, ainda que neste caso não poderá
ser aplicado a forma de pagamento em até três parcelas, isto é, o prazo é fatal e o
pagamento deve ser efetuado em uma única vez.

8.3 – RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

Nos  processos  normais  de  transformação,  incorporação,  fusão  ou  cisão,  as
reservas de reavaliação transferidas da empresa sucedida para a sucessora terão, na
sucessora, igual tratamento tributário que teriam na sucedida. Esta regra é válida,
também, para a legislação do Imposto de Renda.

Em casos de extinção por liquidação, a reserva de reavaliação da sociedade que
se extingue será considerada realizada, devendo ser computada na apuração do lucro
real de encerramento das atividades.

8.4 – COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS

Os arts. 513 e 514 do RIR/99 estabelecem que:

Art. 513. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos
fiscais se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade (Decreto-Lei nº 2.341, de 29 de junho de 1987, art. 32).

Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não  poderá  compensar  prejuízos  fiscais  da  sucedida  (Decreto-Lei  nº
2.341, de 29 de junho de 1987, art. 33).

Parágrafo  único.  No  caso  de  cisão  parcial,  a  pessoa  jurídica  cindida
poderá  compensar  os  seus  próprios  prejuízos,  proporcionalmente  à
parcela remanescente do patrimônio líquido (Decreto-Lei nº 2.341, de 29
de junho de 1987, art. 33, parágrafo único).

Desta forma, os prejuízos fiscais das pessoas jurídicas (empresas) fusionadas,
incorporadas  ou  cindidas  não  podem  ser  compensados  nas  pessoas  jurídicas
(empresas) resultantes. 

Veja  que  o  CTN estabelece  que as  sociedades  resultantes  dos  processos  de
reorganização societária sucedem a anterior em todos os direitos e obrigações. No
entanto, a compensação de prejuízo fiscal é, em verdade, um benefício fiscal. Neste
caso, é aplicável o disposto no § 6º do art. 150 da CF/88. Desta forma, a lei específica
há de prevalecer sobre a lei geral, isto é, os prejuízos fiscais não podem passar da
pessoa que os tenha gerado.
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§  6º Qualquer  subsídio  ou  isenção,  redução  de  base  de  cálculo,
concessão  de  crédito  presumido,  anistia  ou  remissão,  relativas  a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2º, XII, g.

9 – FORMAS DE EXTINÇÃO

9.1 – DISSOLUÇÃO
a) Formas de Dissolução
Dissolve-se a companhia da seguinte forma:

I) De Pleno Direito:

 pelo término do prazo de duração;
 nos casos previstos nos estatutos;

 por deliberação da assembléia geral;
 pela existência de um único acionista, verificada em assembléia geral ordinária,

se o mínimo de dois não for reconstituído até à do ano seguinte;
 pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.

II) Por Decisão Judicial

 quando anulada sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista;
 quando provado que não pode preencher o seu fim em ação proposta  por

acionistas que representem 5% ou mais do capital social;
 em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei.

III) Por  Decisão  de  Autoridade  Administrativa  Competente,  nos  casos  e  na
Forma Previstos em Lei Especial.

b) Efeitos

A companhia dissolvida conserva a personalidade de  jurídica,  até a extinção,
com o fim de proceder a liquidação.

9.2 – LIQUIDAÇÃO

a) Liquidação pelos Órgãos da Companhia

Silenciando o estatuto, compete à assembléia, nos casos de dissolução de pleno
direito da companhia, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o
Conselho Fiscal que devem funcionar durante o período de liquidação.

A companhia que tiver Conselho de Administração poderá mantê-lo, competindo-
lhe nomear o liquidante; o funcionamento do Conselho Fiscal será permanente ou a
pedido de acionistas, conforme dispuser o estatuto.
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O liquidante poderá ser  destituído, a qualquer tempo, pelo órgão que o tiver
nomeado.

b) Liquidação Judicial

Além dos casos já mencionados, a liquidação será processada judicialmente:

I –  a pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria de
acionistas deixarem de promover a liquidação, ou a ela se opuserem, nos casos de
dissolução da companhia de pleno direito;

II  –  a  requerimento  do  Ministério  Público,  à  vista  de  comunicação  da
autoridade  competente,  se  a  companhia,  nos  30  (trinta)  dias  subseqüentes  à
dissolução, não iniciar a liquidação ou se, após iniciá-la, interrompê-la por mais de 15
(quinze) dias, no caso da extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.
Na liquidação será observado o disposto na lei processual, devendo o liquidante ser
nomeado pelo juiz.

c) Deveres do Liquidante

São deveres do liquidante:

 arquivar e publicar a ata da assembléia geral, ou certidão de sentença, que
tiver liberado ou decidido a liquidação;

 arrecadar  os  bens,  livros  e  documentos  da  companhia,  onde  quer  que
estejam;

 fazer levantar, de imediato, em prazo não superior ao fixado pela assembléia
geral, ou pelo juiz, o balanço patrimonial da companhia;

 ultimar  os  negócios  da  companhia,  realizar  o  ativo,  pagar  o  passivo,  e
partilhar o remanescente entre os acionistas;

 exigir dos acionistas, quando o ativo não bastar para a solução do passivo, a
integralização de suas ações;

 convocar a assembléia geral, nos casos previstos em lei ou quando julgar
necessário;

 confessar a falência da companhia e pedir concordata, nos casos previstos em
lei;

 finda a liquidação, submeter à assembléia geral relatório dos atos e operações
da liquidação e suas contas finais;

 arquivar  e  publicar  a  ata  da  assembléia  geral  que  houver  encerrado  a
liquidação.

 
d) Poderes do Liquidante

Compete  ao  liquidante  representar  a  companhia  e  praticar  todos  os  atos
necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e
dar quitação.

Sem expressa autorização da assembléia geral o liquidante não poderá gravar
bens  e  contrair  empréstimos,  salvo  quando  o  indispensável  ao  pagamento  de
obrigações  inadiáveis,  nem  prosseguir,  ainda  que  para  facilitar  a  liquidação,  na
atividade social.

e) Denominação da Companhia
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Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a denominação social
seguida da palavra em liquidação.

f) Assembléia Geral

O liquidante convocará a assembléia geral a cada 6 (seis) meses, para prestar-
lhe contas dos atos e operações praticados no semestre e apresentar-lhe o relatório e
o  balanço  do  estado  de  liquidação;  a  assembléia  geral  pode  fixar,  para  essas
prestações de contas, períodos menores ou maiores que, em qualquer caso, não serão
inferiores a 3 (três) nem superiores a 12 (doze) meses.

Nas assembléias gerais da companhia em liquidação todas as ações gozam de
igual direito de voto, tornando-se ineficazes as restrições ou limitações porventura
existentes  em relação às  ações ordinárias ou preferenciais;  cessando o estado de
liquidação, restaura-se a eficácia das restrições ou limitações relativas ao direito de
voto.

No curso da liquidação judicial, as assembléias gerais necessárias para deliberar
os interesses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz, a quem compete
presidi-las e resolver, sumariamente, as dúvidas e litígios que forem suscitados. As
atas  das  assembléias  gerais  serão,  por  cópias  autênticas,  apensadas  ao  processo
judicial.

g) Pagamento do Passivo

Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas
sociais  proporcionalmente  e  sem  distinção  entre  vencidas  e  vincendas,  mas,  em
relação a estas, com desconto às taxas bancárias.

Se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, sob sua responsabilidade
pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

h) Partilha do Ativo

A assembléia geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação, e depois
de pagos todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se
forem apurando os haveres sociais.

É facultado à assembléia geral aprovar, pelo voto de acionistas que representem
90% (noventa por cento), no mínimo, das ações, depois de pagos ou garantidos os
credores, condições especiais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição
de bens aos sócios, pelo valor contábil ou outro por ela fixado.

Provado pelo acionista dissidente que as condições especiais de partilha visaram
a favorecer a maioria, em detrimento de parcela que lhe tocaria, se inexistissem tais
condições,  será a partilha suspensa,  se não consumada, ou, se já  consumada, os
acionistas majoritários indenizarão os minoritários pelos prejuízos apurados.

i) Prestação de Contas

Pago  o  passivo  e  rateado  o  ativo  remanescente,  o  liquidante  convocará  a
assembléia geral para a prestação final de contas.

Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue.

O acionista dissidente terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da
ata, para promover a ação que lhe couber.
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j) Responsabilidade na Liquidação

O liquidante terá as mesmas responsabilidades do administrador, e os deveres e
responsabilidades dos administradores, fiscais e acionistas subsistirão até a extinção
da companhia.

l) Direito do Credor não Satisfeito

Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá o direito de exigir dos
acionistas, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite da soma, por
eles recebida, e de propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos.
O acionista executado terá direito de haver dos demais a parcela que lhes couber no
crédito pago.

9.3 – EXTINÇÃO

A companhia será extinta:

I – pelo encerramento da liquidação, assim entendido o processo pelo qual o
liquidante paga o passivo e rateia o ativo remanescente entre os acionistas, através
de prestação final de contas aprovadas por estes;

II – nos casos de incorporação por outra sociedade, fusão ou cisão total.

Neste último caso, não há devolução do patrimônio aos sócios, uma vez que este
passa a fazer parte de uma outra empresa que sucede a extinta em seus direitos e
obrigações. Os sócios recebem da sucessora as ações que lhe couberem em função da
incorporação, fusão ou cisão.

10 – CONSÓRCIO
As empresas, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar
determinado empreendimento.

O  consórcio  não  tem  personalidade  jurídica  e  as  consorciadas  somente  se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por
suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

A  falência  de  uma  consorciada  não  se  estende  às  demais,  subsistindo  o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão
apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

O  consórcio  será  constituído  mediante  contrato  aprovado  pelo  órgão  da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do
qual constarão:

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;

IV  -  a  definição  das  obrigações  e  responsabilidade  de  cada  sociedade
consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das

sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
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VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número
de votos que cabe a cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser
publicada.

11  –  RESUMO  DOS  PRINCIPAIS  PRAZOS  NA  REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA

5 DIAS
  Prazo  para  realização  de  Assembléia  Geral  quando  houver

diminuição  do  Capital  Social  pela  absorção  das  ações  em
tesouraria.

30 dias

  Retirada de Acionista se não promovida a admissão das novas
ações no mercado secundário;

  Exercício do direito de preferência na subscrição de ações, quando
não for pública a subscrição.

60 dias
   O pedido de novo balanço pelo acionista dissidente;
  Credor  anterior  pode  pleitear,  judicialmente,  a  anulação  da

incorporação e fusão.
90 dias   Credor anterior se opor a exclusão da responsabilidade na cisão.

120 dias
  Promover a admissão das novas ações no mercado secundário;
  Pagar saldo a acionista dissidente;
  Substituir acionista de ações em tesouraria.
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CAPÍTULO

FLUXO DOS CAIXAS

1 - INTRODUÇÃO
A Lei nº 6.404, de 30 de outubro de 1976 (Lei 6.404/76) estabelece, no art. 176,

que as demonstrações contábeis obrigatórias são: balanço patrimonial; demonstração
dos  lucros  ou  prejuízos  acumulados;  demonstração  do  resultado  do  exercício;  e
demonstração das origens e aplicações de recursos. No § 4º do mesmo dispositivo nos
é informado que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e
outros  quadros  analíticos ou  demonstrações  contábeis necessários  para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

Percebe-se que a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) não é obrigatória, mas
encontra amparo no § 4º do art. 176 da Lei 6.404/76, quando ela estabelece que as
demonstrações são complementadas por outros quadros ou demonstrações contábeis
necessários  para  o  esclarecimento  da  situação  patrimonial.  De  fato,  a  DFC
complementa e esclarece a situação patrimonial no concernente ao aspecto financeiro
do patrimônio.

Por se constituir numa demonstração financeira, adequada às análises de curto
prazo e à gerência financeira do dia-a-dia, a DFC vem crescendo em nosso meio, pois
são de grande valia as informações trazidas por este demonstrativo complementar.

Ademais, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), que é um
demonstrativo  financeiro  com  grande  capacidade  informativa  e  exigida  pela  lei
societária, é muito complexa e de difícil compreensão, principalmente, no concernente
ao conceito abstrato de Capital Circulante Líquido. Com isso, as empresas preferem
publicar a DFC que, embora com menor capacidade informativa, é de compreensão
mais fácil por parte dos administradores e do público em geral. Portanto, estamos
diante da tendência de a DOAR ser substituída, com o passar do tempo, pela DFC. 

2– CONCEITO

Embora o nome dado ao demonstrativo seja Fluxo dos Caixas ou Fluxo de Caixa, a
sua demonstração se prende a informar, basicamente, de onde vem e para onde vão
os  recursos  aplicados  em  disponibilidades  representados  pelo  dinheiro  em  caixa,
depositado em banco e as aplicações financeiras de liquidez imediata. 

Trata-se de um demonstrativo ou instrumento financeiro e gerencial utilizado pelos
administradores e investidores como termômetro para aferir a saúde financeira da
entidade, tanto a atual quanto a projetada.
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Existem, portanto, diversos objetivos e diferentes formas de se elaborar a DFC. De
modo  geral,  as  finalidades  para  as  quais  se  elabora  esta  demonstração  são  para
evidenciar o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa projetado.

Conforme o próprio nome revela, o principal objetivo do fluxo de caixa realizado é
demonstrar as movimentações das entradas e as saídas de recursos financeiros, no
disponível da entidade, realizados num determinado intervalo de tempo considerado.

A elaboração do fluxo de caixa realizado por diversos períodos sucessivos permite
a elaboração de análise horizontal ou análise de tendência. Além disso, se elaborado
criteriosamente, servirá de ponto de partida à elaboração do fluxo de caixa projetado.

É de ressaltar, ainda, que o fluxo de caixa realizado se constitui em ferramenta de
indiscutível valor de controle do fluxo de caixa projetado, pois por meio dele é possível
constatar as causas das falhas no planejamento ou na gestão dos recursos financeiros
quando houver divergências entre os valores projetados e os realizados. 

Desta forma, pelo fluxo de caixa realizado, é possível evidenciar que determinada
entidade, mesmo apresentando resultados positivos, não possui liquidez para saldar
seus  compromissos  assumidos  em  curto  ou  em  médio  prazo,  visto  que  a  DFC
apresenta as  alterações  sofridas  no  disponível da  sociedade.  De  forma diversa,  a
DOAR  evidencia  alterações  no  Capital  Circulante  Líquido que,  geralmente,  não
representa liquidez, pois traz no seu bojo todo ativo circulante, incluindo contas como
duplicatas a receber, estoques, despesas antecipadas etc.

Assim,  o  fluxo  de  caixa  se  constitui  numa  ferramenta  de  gerenciamento  dos
recursos financeiros à disposição do administrador, aplicável tanto aos recebimentos
quanto  aos  pagamentos.  Do  ponto  de  vista  do  planejamento,  o  fluxo  de  caixa
projetado está ganhado ênfase cada vez maior, ao passo que sob a ótica do controle
da execução orçamentária o fluxo de caixa realizado ganha relevo.

Na projeção de orçamento empresarial, onde são previstas as receitas e despesas
de um determinado período, está presente o fluxo de caixa projetado. Desta forma, a
principal finalidade do fluxo de caixa projetado é gerencial, com vistas a determinar
um provável comportamento do fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros.

A projeção pode ser a curto ou a longo prazo. Em ambas as hipóteses é possível
identificar as insuficiências ou os excessos de recursos no período projetado. Portanto,
subsidia  as  decisões  da  administração  quanto  a  necessidade  de  investimentos
externos ou na alocação de possíveis excessos.

 Desta forma, por meio do fluxo de caixa projetado, o administrador pode planejar
os seus pagamentos e terá em suas mãos a programação financeira de determinado
período. O planejamento pode envolver as entradas e saídas de recursos financeiros a
curtos e médios prazos.

Assim, podemos dizer que a DOAR evidencia as origens e as aplicações de recursos
que alteram o Capital Circulante Líquido ao passo que a DFC evidencia as origens e
aplicações de recursos que alteram o disponível.

Constata-se,  assim, que na DFC são demonstradas tanto as origens quanto as
aplicações dos recursos financeiros que transitaram pelo disponível de determinada
entidade. 

Sempre  é  bom  lembrar  que  por  disponível  se  entende:  Caixa  +  Bancos  +
Aplicações Financeiras de liquidez imediata ou Investimentos de liquidez imediata.
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3 – FORMAS DE ELABORAÇÃO

3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A tendência mundial, inclusive a brasileira, é a elaboração deste demonstrativo
segregando ou classificando as atividades por categorias.

O  Financial  Accounting  Standards  Board  –  FASB,  órgão  americano,  orientando
sobre a forma de elaboração do fluxo de caixa naquele país, classifica as atividades
das  empresas  em  três  categorias:  atividades  operacionais,  atividades  de
investimentos e atividades de financiamentos.

Essa forma de elaboração e apresentação do fluxo de caixa, proposta por aquele
órgão americano, aumenta a capacidade informativa desta ferramenta gerencial.

As  Atividades  Operacionais compreendem  as  atividades  produtivas  do
empreendimento, abarcando, entre outras, as seguintes operações:

1 - aquisição à vista de estoques para revenda;
2 - aquisição de materiais e serviços gerais;
3 - aumento de Resultados de Exercícios Futuros;
4 - devoluções a clientes;
5 - outros recebimentos e pagamentos operacionais;
6 - pagamento de despesas operacionais;
7 - pagamento de impostos, multas e outras despesas legais;
8 - pagamento de juros sobre empréstimos;
9 - pagamento de salários;
10 - pagamentos a fornecedores;
11 - pagamentos de encargos sociais;
12 - recebimento de dividendos e lucros;
13 - recebimento de juros sobre o capital próprio;
14 - recebimentos e pagamentos de causas judiciais;
15 - recebimentos pela venda de mercadorias, produtos e serviços;
16 - recuperação de impostos recebidos; e
17 - salários e encargos sociais dos empregados.

Pela análise deste grupo, percebe-se qual é a atividade que mais contribui para a
formação do caixa  operacional,  bem como é possível  perceber  qual é  a atividade
operacional que mais absorve recursos financeiros.

Nas  Atividades de Investimentos são agrupas as transações que envolvem os
ativos não circulantes, como por exemplo:

1 - ampliação e reestruturação do ativo permanente;
2 - aquisição de debêntures;
3 - aquisição de máquinas e equipamentos;
4 - aquisição e venda de participações em outras sociedades;
5 - compra de prédios e instalações;
6 - compra e resgate de títulos financeiros:
7 - compra e venda de ativos fixos;
8 - compra investimentos financeiros a longo prazo;
9 - concessão de empréstimos;
10 - empréstimos a coligadas e controladas;
11 - recebimento de empréstimos para investimentos no ativo permanente;
12 - venda de imobilizado; e
13 - venda de prédios e instalações.

Por fim, as Atividades de Financiamentos comportam os recursos obtidos ou
alocados nas seguintes operações:

1 - aquisição de ações em tesouraria;
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2 - emissão de ações;
3 - obtenção de empréstimos a curto prazo;
4 - obtenção de empréstimos a longo prazo;
5 - pagamento de empréstimos;
6 - pagamento de juros sobre empréstimos;
7 - pagamento de juros sobre o capital próprio;
8 - pagamento de lucros ou dividendos;
9 - reaquisição de títulos relacionados com PL;
10 - recursos vindos dos proprietários ou acionistas;
11 - resgate de debêntures;
12 - resgate de empréstimos de curto e longo prazo; e
13 - subscrição de debêntures;

É de ressaltar que nas atividades operacionais está incluído o aumento de REF,
por representar efetivo ingresso de recursos no disponível, embora seja classificada
em conta que não representa circulante.

Outro aspecto interessante diz respeito às atividades de financiamento, na qual
são incluídas as operações que envolvem o capital social, quer pelo seu aumento, quer
pela destinação de resultado ou mesmo o pagamento de juros sobre o capital próprio.

3.2 – ELABORAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

Existem dois métodos de se apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa: pelo
MÉTODO DIRETO ou pelo MÉTODO INDIRETO. A diferença existente entre os dois
métodos  está  na  forma  de  apresentação  das  origens  e  aplicações  dos  recursos
decorrentes das operações.

3.2.1 - MÉTODO INDIRETO

Por este método de apresentação do Fluxo de Caixa, as disponibilidades oriundas
das atividades operacionais da empresa são demonstradas a partir do Resultado (lucro
ou prejuízo) que deverá ser ajustado pelas contas incluídas na sua apuração que,
entretanto, não afetaram as disponibilidades da entidade.

A semelhança da apresentação deste método com a DOAR nos autoriza a dizer que
todos os valores, com exceção do disponível, ou são origens ou são aplicações de
recursos.

Assim, se elaborada a DOAR, serão necessários alguns ajustes a partir do Capital
Circulante Líquido (CCL),  para  considerar  os  valores  circulantes  que representarão
diminuições ou aumentos das disponibilidades.

Os ajustes necessários se referem aos aumentos líquidos nas contas do Passivo
Circulante e dos aumentos líquidos das contas do ativo circulante que representam,
respectivamente,  origens  e  aplicações  de  recursos  ou  de  outra  forma aumento  e
diminuição das disponibilidades.

Considerado dessa forma, um aumento de Duplicatas a Receber representa que
foram alocados  recursos  de  caixa  nessas  operações,  isto  é,  a  empresa  financiou
vendas  a seus clientes  o que ocasionou a aplicação  de disponibilidades,  ou  numa
análise mais detalhada,  representa recursos financeiros que deixaram de ingressar
nos  cofres  da  entidade.  Da  mesma  forma,  o  aumento  das  contas  de  Estoques,
Despesas  antecipadas,  Valores  Mobiliários  etc.,  representam  aplicação  de
disponibilidades ou a abdicação de recebê-los.
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Por outro lado, as reduções de Ativo Circulante e o aumento do passivo circulante,
que não seja  em disponibilidades,  representam origens de recursos  financeiros ou
disponibilidades. 

Podemos representar, pois, estes ajustes como indicado no quadro seguinte:

Aumentos no AC e Reduções no PC =   APLICAÇÕES

Reduções do AC e Aumentos no PC =   ORIGENS

Até o momento, analisamos uma forma mais prática de demonstrar ou apurar o
valor das disponibilidades. Entretanto, este demonstrativo possui uma forma própria,
técnica, de ser apresentado. A estrutura mais técnica da Demonstração do Fluxo de
Caixa,  por  este  método,  considerando  as  atividades  segmentadas  em  seus  três
grupos, se apresenta da seguinte forma:

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado Líquido do Exercício
(±) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa
(+) Depreciação, amortização e exaustão
(+) Provisão para devedores duvidosos
(±) Resultado na venda do imobilizado
(±) Aumento ou diminuição do contas a receber
(±) Aumento ou diminuição de estoques
(±) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas
(±) Aumento ou diminuição de passivos
(±) Variação no valor de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial
(±) Aumento ou diminuição de outros ajustes
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(+) Alienação de imobilizado
(+) Alienação de investimentos
(-) Aquisição de imobilizado
(-) Aquisição de investimentos
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(+) Integralização de capital
(+) Juros recebidos de empréstimos
(+) Empréstimos líquidos tomados
(+) Aumento do capital social
(+) Emissão de ações
(-) Pagamento de leasing (principal)
(-) Pagamentos de lucros e dividendos
(-) Juros pagos por empréstimos
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos
(=) Aumento ou redução de Caixa Líquido
(+/-) Saldo de Caixa – Inicial
( = ) Saldo de Caixa – Final

Observa-se que a DFC, elaborada segundo o método indireto, parte do resultado
do exercício (lucro ou prejuízo), ajustado pelos valores que compõem este resultado,
mas que, efetivamente,, não o afetaram. O resultado do exercício ajustado representa
o grupo das atividades operacionais.

Este  resultado  ajustado  é  obtido  a  partir  da  Demonstração  do  Resultado  do
Exercício, com adição das despesas de depreciação, amortização, exaustão, provisão
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para devedores duvidosos e ainda, pela variação dos saldos das contas Fornecedores
ou  Duplicatas  a  Pagar,  Clientes  ou  Duplicatas  a  Receber  e  variação  da  conta
representativa de investimentos avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial.
Enfim, quaisquer valores  que  foram considerados  na DRE e que  não representem
efetivos desembolsos ou ingressos de disponibilidades.

Assim, a DFC elaborada pelo método indireto se assemelha, em sua estrutura, à
DOAR, assumindo os mesmos predicados da demonstração exigida pela lei societária,
ou seja, é complexa e de difícil entendimento. A DFC elaborada pelo método direto,
por sua vez, é mais objetiva e de mais fácil entendimento e interpretação.

3.2.2 – MÉTODO DIRETO

Pelo método direto da DFC, no fluxo das atividades operacionais, são apresentados
os ingressos e as saídas no disponível em lugar do resultado do exercício ajustado que
é utilizado na demonstração do método indireto. Isso possibilita uma visão mais clara
das movimentações de recursos financeiros, pois apresenta, em único demonstrativo,
as operações que influenciaram as disponibilidades, facilitando a análise aos usuários,
principalmente aos que não possuem grandes conhecimentos em contabilidade.

No tocante a demonstração do fluxo de caixa das atividades de investimento e de
financiamento,  o  método  direto  é  idêntico  ao  método  indireto.  Desta  forma,  a
diferença básica entre os dois métodos (Indireto e o Direto) reside na apresentação
ou do fluxo de caixa das atividades operacionais, pois no método indireto partirmos do
resultado do exercício ajustando-o pelos valores operacionais considerados na DRE
que não representam, efetivamente, ingressos ou saídas de recursos financeiros, já no
método  direto,  no  fluxo  de  caixa  das  atividades  operacionais,  consideramos  os
ingressos de recursos e as saídas de recursos oriundos das operações da entidade,
desconsiderando-se  a  DRE.  As  atividades  de  financiamento  e  investimento  serão
exatamente as mesmas nos dois métodos.

Assim, a estrutura de apresentação da DFC pelo método direto, por grupo de
atividades, segue o seguinte roteiro:

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

( + ) Recebimentos de clientes (cobrança em carteira)
( + ) Desconto de Duplicatas
( + ) Dividendos recebidos
( + ) Juros recebidos
( + ) Aluguéis recebidos
( + ) Recebimentos por reembolso de seguros
( + ) Recebimentos de lucros de subsidiárias
( + ) Venda à vista de mercadorias e serviços
( + ) Recebimento de seguros
( + ) Outros recebimentos
( - )  Devoluções de vendas
( - )  Pagamento de fornecedores
( - )  Compras à vista
( - )  Pagamentos Salários 
( - )  Pagamento de encargos sociais dos empregados
( - )  Pagamento de Impostos de renda e outras despesas legais e tributárias
( - )  Juros pagos
( - )  Pagamento de Despesas com vendas
( - )  Pagamento de Despesas administrativas
( - )  Pagamento de Despesas financeiras
( - )  Outros pagamentos
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( = ) Caixa líquido das atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
( + ) Alienação de imobilizado
( + ) Alienação de investimentos
( - )  Aquisição de imobilizado
( - )  Aquisição de investimentos
( = ) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
( + ) Integralização de capital
( + ) Juros recebidos de empréstimos
( + ) Empréstimos líquidos tomados
( + ) Aumento do capital social
( + ) emissão de ações
( - )  Pagamento de leasing (principal)
( - )  Pagamentos de lucros e dividendos
( - )  Juros pagos por empréstimos
( - )  Pagamentos de empréstimos/debêntures
( =)   Caixa Líquido das atividades de financiamentos
( =)   Aumento ou redução de Caixa Líquido
(+/-) Saldo de Caixa – Inicial
( = )  Saldo de Caixa – Final

Verifica-se  que  a  demonstração  do  fluxo  de  caixa  pelo  método  direto  torna  a
avaliação da solvência e da liquidez da empresa mais fáceis, pois evidencia toda a
movimentação dos recursos financeiros decorrentes das operações, demonstrando as
origens dos recursos de disponibilidades e suas respectivas aplicações.

Pelo exposto, podemos concluir que o fluxo de caixa representa uma poderosa e
imprescindível  ferramenta  de  gestão  à  disposição  do  administrador,  não  só  pelo
aspecto financeiro, mas, também, sob o aspecto decisório. Neste contexto, o fluxo de
caixa projetado serve de planejamento e acompanhamento dos ingressos e saídas dos
recursos  financeiros,  ao  passo  que  o  fluxo  de  caixa  realizado  serve,  para  o
administrador, como meio de controle e para o usuário externo serve para análise de
tendência e do comportamento dos ingressos e saídas de recursos do disponível.

Para finalizar e ressaltar a diferença existente entre as duas formas básicas de
elaboração  e  demonstração  desse  demonstrativo  complementar,  apresenta-se  o
quadro seguinte contemplando, de forma simplificada, os dois métodos de elaboração:

MÉTODO DIRETO MÉTODO INDIRETO

Ingressos Operacionais Resultado do Exercício (DRE)
( - ) ( +/_ )

Desembolsos Operacionais Ajustes
( = ) ( = )

Fluxo de Caixa Operacional Fluxo de Caixa Operacional

( +/_ )
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos

( +/_ )
Fluxo de Caixa das atividades de Financiamentos

( = )
Variação Líquida do Disponível

 
No  balancete  de  encerramento  do  mês  de  novembro,  de  20X3,  da  empresa

BONSFLUXOS S.A, após o registro dos ajustes necessários foram levantados, entre
outros, os seguintes saldos:
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           Contas   Saldos (R$)

1 - Alienação de imobilizado à vista R$ 
27.530,00
2 - Alienação de investimentos a prazo R$ 
6.720,00
3 - Aquisição de imobilizado a prazo R$ 
22.400,00
4 - Aquisição de investimentos à vista R$ 
12.200,00
5 - Aumento de Resultado de Exercícios Futuros R$ 
18.000,00
6 - Compras líquidas a prazo R$ 
127.590,00
7 - Compras líquidas à vista R$ 
312.000,00
8 - Custo das mercadorias vendidas R$ 
678.000,00
9 - Custo do imobilizado vendido R$ 
41.380,00
10 - Custo investimento vendido R$ 
5.200,00
11 - Desconto de Duplicatas (realizados no mês) R$ 
12.000,00
12 - Despesa com provisão para devedores duvidosos R$ 
6.540,00
13 - Despesas com depreciação R$ 
22.540,00
14 - Despesas de Juros pagos R$ 
6.400,00
15 - Devoluções de vendas R$ 
5.200,00
16 - Dividendos recebidos (controladas) R$ 
6.200,00
17 - Duplicatas a receber (saldo inicial) R$ 
123.650,00
18 - Mercadorias – Estoque inicial R$
412.000,00
19 – Empréstimos líquidos tomados R$ 
2.400,00
20 - Ganho pela equivalência patrimonial de controladas R$ 
48.720,00
21 - Ganhos pela equivalência patrimonial de subsidiárias R$ 
248.000,00
22 – ICMS sobre vendas (já pago) R$ 
111.300,00
23 - Integralização de capital R$ 
17.340,00
24 - Juros pagos - empréstimos para aquisição de imobilizado R$ 
6.200,00
25 - Juros recebidos de empréstimos concedidos R$ 
6.940,00
26 - Despesas administrativas pagas R$ 
7.800,00
27 - Despesas com vendas pagas R$ 
6.200,00
28 - Despesas financeiras pagas R$ 
2.720,00
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29 - Pagamento de encargos sociais dos empregados R$ 
21.400,00
30 - Pagamento de fornecedores R$ 
337.000,00
31 - Pagamento de Impostos de renda do mês anterior R$ 
17.400,00
32 - Pagamento de leasing (principal) R$ 
5.820,00
33 - Pagamento de leasing operacional (arrendamento) do mês R$ 
7.270,00
34 - Pagamento de seguros antecipados R$ 
7.800,00
35 - Pagamentos de empréstimos/debêntures R$ 
18.900,00
36 - Pagamentos de lucros e dividendos R$ 
11.400,00
37 - Pagamentos Salários R$ 
78.560,00
38 - Participação de Administradores R$ 
16.740,00
39 - Participação de empregados R$
18.400,00
40 - PIS/COFINS sobre faturamento (já pago) R$ 
29.680,00
41 - Provisão para devedores duvidosos (saldo anterior) R$ 
7.240,00
42 - Provisão para IR e CSLL R$
22.540,00
43 - Recebimento de lucros de subsidiárias R$ 
124.000,00
44 - Recebimentos de clientes (cobrança em carteira) R$ 
96.800,00
45 - Receita de Aluguéis recebidos R$ 
7.400,00
46 - Receitas de Juros recebidos R$ 
1.800,00
47 - Reembolso de seguros recebidos R$ 
17.800,00
48 - Saldo inicial de Disponibilidades R$ 
57.420,00
49 - Venda à vista de mercadorias e serviços R$ 
742.680,00
50 - Vendas de mercadorias e serviços a prazo R$ 
345.250,00
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Com base nestes dados, solicita-se:

1 – Demonstrar o Fluxo de Caixa pelo método direto e indireto, de acordo com as
atividades operacionais, de investimento e de financiamento;

2 – Demonstrar  o  fluxo de recebimentos  do mês em questão,  decorrentes  de
vendas de mercadorias e serviços;

SOLUÇÃO:

Comecemos a solução do exercício proposto pela DRE.

Demonstração do Resultado do Exercício
Discriminação Valor (R$)
Venda à vista de mercadorias e serviços 742.680,00
( + ) Vendas de mercadorias e serviços a prazo 345.250,00
( = ) Receita Bruta de vendas - mercadorias e serviços 1.087.930,00
( - ) Devolução de vendas (5.200,00)
( - ) ICMS sobre vendas (111.300,00)
( - ) PIS/COFINS sobre faturamento (29.680,00)
( = ) Receita Líquida de vendas - mercadorias e serviços 941.750,00
( - ) Custo da Mercadorias e Serviços Vendidos (678.000,00)
( = ) Lucro Bruto 263.750,00

( +/_ ) Outras Receitas e Despesas Operacionais
Receita de Aluguéis 7.400,00
Receita de Juros 1.800,00
Reembolso de seguros 17.800,00
Ganho EP – controladas 48.720,00
Ganho EP – subsidiárias 248.000,00

( + ) Total de Outras Receitas Operacionais 323.720,00
Despesas com Vendas (6.200,00)
Despesas de salários (78.560,00)
Encargos sociais – empregados (21.400,00)
Despesas Financeiras (2.720,00)
Arrendamento de leasing do mês (7.270,00)
Despesa de Juros (6.400,00)
Despesas Administrativas (7.800,00)
Despesas com Provisão DD (6.540,00)
Despesas de Depreciação (22.540,00)

( - ) Total de Outras Despesas Operacionais (159.430,00)
( = ) Resultado Operacional Líquido 428.040,00
( + ) Venda de Imobilizado à vista 27.530,00
( + ) Alienação de Investimentos a prazo 6.720,00
( + ) Juros recebidos de empréstimos concedidos 6.940,00
( - ) Custo de Imobilizado Alienado (41.380,00)
( - ) Custo Investimento vendido (5.200,00)
( - ) Juros pagos sobre empréstimo para imobilizado (6.200,00)
( = ) Lucro antes de IR e CSLL 416.450,00
( - ) Provisão para IR e CSLL (22.540,00)
( - ) Participação de Empregados (18.400,00)
( - ) Participação dos Administradores (16.740,00)
( = ) Resultado Líquido do Exercício 358.770,00
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De posse do Resultado do Exercício é possível elaborar a Demonstração do Fluxo
de Caixa pelo Método Indireto.

Fluxo de Caixa - Método Indireto
Discriminação Valor (R$)
ORIGENS DE RECURSOS FINANCEIROS
Resultado Líquido do Exercício (DRE) 358.770,00
( + ) Depreciações 22.540,00
( + ) Despesa com Devedores Duvidosos 6.540,00
( + ) Provisão para IR e CSLL 22.540,00
( + ) Custo de Imobilizado Alienado 41.380,00
( + ) Custo Investimento vendido 5.200,00
( + ) Juros pagos sobre empréstimo para imobilizado 6.200,00
( + ) Compras a prazo e diminuição de estoques 366.000,00
( - ) Vendas a prazo (345.250,00)
( - ) Alienação de Imobilizado à vista (27.530,00)
( - ) Alienação de Investimento a prazo (6.720,00)
( - ) Juros de empréstimos concedidos (6.940,00)
( - ) Ganho Equivalência Patrimonial – Controladas (48.720,00)
( - ) Ganho pela Equivalência Patrimonial – Subsidiárias (248.000,00)
( = ) Lucro Líquido Ajustado 146.010,00
( + ) Recebimento de clientes 96.800,00
( + ) Duplicatas descontadas 12.000,00
( + ) Aumento de Resultado de Exercícios Futuros 18.000,00
( + ) Dividendos recebidos de controladas 6.200,00
( + ) Recebimento lucros de subsidiária 124.000,00
( - ) Pagamento de fornecedores (337.000,00)
( - ) Impostos pagos no mês (17.400,00)
( - ) Pagamento de seguros antecipados (7.800,00)
1 - Caixa gerado pelas operações 40.810,00
Alienação de imobilizado à vista 27.500,00
( - ) Pagamento de Leasing – principal (5.820,00)
( - ) Aquisição de Investimento à vista (12.200,00)
2 - Caixa gerado pelos Investimentos 9.510,00
Integralização de Capital recebida 17.340,00
( + ) Juros Recebidos de empréstimos concedidos 6.940,00
( + ) Empréstimos líquidos tomados 2.400,00
( - ) Juros pagos sobre empréstimo para imobilizado (6.200,00)
( - ) Pagamento de Lucros e Dividendos (11.400,00)
( - ) Pagamento de empréstimos/debêntures (18.900,00)
3 - Caixa gerado pelos Financiamentos (9.820,00)
( = ) Variação Líquida do caixa no mês ( 1 + 2 + 3) 40.500,00
( + ) Saldo inicial do Disponível 57.420,00
( = ) Saldo final do Disponível 97.920,00

Observações e esclarecimentos importantes:

1  –  As  despesas  de  depreciação  e  de  provisão  para  devedores  duvidosos,
consideradas no cálculo da DRE, não representam desembolsos de disponível, por
isso foram adicionadas ao Resultado do Exercício para eliminar os seus efeitos;

2 – A provisão para o IR e CSLL, que foram deduzidas para obter o resultado líquido
do exercício, não foi paga. Desta forma, ela foi adicionada ao lucro, visto não ter
havido desembolso;
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3 – O custo do Ativo Permanente alienado (Imobilizado e Investimento), devem ser
excluídos das atividades das operações porque serão analisados nas atividades de
investimentos, se representarem efetivos desembolsos;

4 – Os juros pagos sobre empréstimo para imobilizado foram excluídos porque devem
fazer parte das atividades de investimentos;

5 – As compras a prazo e diminuição do estoque são valores que fazem parte do CMV
e não representam saídas de disponibilidades. O valor apresentado foi encontrado
segundo o seguinte cálculo: CMV – Compras à vista;

6  –  As  vendas  a  prazo  não  representam  ingressos,  por  isso  foram excluídas  do
resultado;

7  –  A  alienação  do  Ativo  Permanente  (Imobilizado  à  vista)  será  computado  nas
atividades  de  Investimentos  e  a  alienação  a  prazo  não  representa  ingresso  de
recursos, por esta razão foram eliminados das atividades das operações. O mesmo
destino deve ser dado aos juros de empréstimos concedidos;

8 – O ganho pela equivalência patrimonial não representa ingresso de recursos de
disponível, logo foram excluídos. Neste particular, os dividendos e lucros recebidos
representam aumento de disponibilidades.  Poder-se-ia excluir  apenas a variação
líquida dos investimentos, mas, com o objetivo de ampliar a evidenciação, preferiu-
se excluir todo ganho para depois adicionar os valores recebidos a título de lucros e
dividendos.
Desta forma, obtivemos o lucro ajustado aos efetivos ingressos e desembolsos de
disponibilidades;

9  –  O  recebimento  de  clientes,  o  aumento  de  REF,  o  desconto  de  duplicatas,  o
recebimento  de  dividendos  e  lucros  decorrentes  da  equivalência  patrimonial
representam ingressos que não fazem parte do resultado do exercício, por isso são
adicionados para obter o fluxo líquido gerado pelas atividades das operações;

10 – O pagamento de fornecedores e impostos relativos a fatos geradores de meses
anteriores não foram considerados na DRE, porém representam desembolsos, razão
pela qual foram excluídos;

11 – O pagamento de seguros antecipados, que representa um efetivo desembolso no
mês, não é despesa e não foi considerado na DRE, em função da adoção do regime
de competência, logo deve ser excluído.
Assim, obtivemos as disponibilidades geradas pelas atividades das operações no
valor de R$ 40.810,00;

12 – A alienação do imobilizado à vista representa ingresso e se constitui em atividade
de investimento, sendo somado a este grupo;

13 – O pagamento de Leasing – principal e a aquisição de investimento são valores
que aumentam o Ativo Permanente e diminuem as disponibilidades, por isso são
excluídas do grupo de investimentos.

Desta forma este grupo das atividades de investimentos contribuiu na formação do
caixa líquido com o valor de R$ 9.510,00;

14  –  A  integralização  de  Capital  recebida,  os  juros  recebidos  por  empréstimos
concedidos e os empréstimos líquidos tomados representam origens de recursos
financeiros das operações de financiamento, por isso são somados;

15 – Os juros pagos sobre empréstimos para aplicação no imobilizado, o pagamento
de lucros e dividendos e o pagamento ou reembolso de empréstimos/debêntures
representam aplicações de recursos financeiros na atividade de financiamento.
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As  atividades  de  financiamento,  desta  forma,  absorveram recursos  financeiros  no
valor de R$ 9.820,00.

Somando o caixa gerado pelas atividades das operações com as atividades dos
investimentos  e  diminuídas  das  atividades  de  financiamento,  obtivemos  o  caixa
líquido gerado no período, cujo valor foi de R$ 40.500,00. A esse valor foi somado o
saldo inicial de disponibilidades e obtivemos o saldo final de disponibilidades (R$
97.920,00).

Fluxo de Caixa - Método Direto
Discriminação Valor (R$)
INGRESSOS DE RECURSOS
Aumento de Resultado de Exercícios Futuros 18.000,00
Desconto de Duplicatas (realizados no mês) 12.000,00
Dividendos recebidos (controladas) 6.200,00
Recebimento de lucros de subsidiárias 124.000,00
Recebimentos de clientes (cobrança em carteira) 96.800,00
Receita de Aluguéis recebidos 7.400,00
Receitas de Juros recebidos 1.800,00
Reembolso de seguros recebidos 17.800,00
Venda à vista de mercadorias e serviços 742.680,00
Compras líquidas à vista (312.000,00)
Despesas administrativas pagas (7.800,00)
Despesas com vendas pagas (6.200,00)
Despesas de Juros pagos (6.400,00)
Despesas financeiras pagas (2.720,00)
Devoluções de vendas (5.200,00)
ICMS sobre vendas (já pago) (111.300,00)
Pagamento de encargos sociais dos empregados (21.400,00)
Pagamento de fornecedores (337.000,00)
Pagamento de Impostos de renda do mês anterior (17.400,00)
Pagamento de leasing operacional (arrendamento) do mês (7.270,00)
Pagamento de seguros antecipados (7.800,00)
Pagamentos Salários (78.560,00)
Participação de Administradores (16.740,00)
Participação de empregados (18.400,00)
PIS/COFINS sobre faturamento (já pago) (29.680,00)
1 - Caixa gerado pelas operações 40.810,00
Alienação de imobilizado à vista 27.500,00
( - ) Pagamento de Leasing – principal (5.820,00)
( - ) Aquisição de Investimento à vista (12.200,00)
2 - Caixa gerado pelos Investimentos 9.510,00
Integralização de Capital recebida 17.340,00
( + ) Juros Recebidos de empréstimos concedidos 6.940,00
( + ) Empréstimos líquidos tomados 2.400,00
( - ) Juros pagos sobre empréstimo para imobilizado (6.200,00)
( - ) Pagamento de Lucros e Dividendos (11.400,00)
( - ) Pagamento de empréstimos/debêntures (18.900,00)
3 - Caixa gerado pelos Financiamentos (9.820,00)
( = ) Variação Líquida do caixa no mês ( 1 + 2 + 3) 40.500,00
( + ) Saldo inicial do Disponível 57.420,00
( = ) Saldo final do Disponível 97.920,00

Analisando a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto, percebe-se a
maneira simples com que ele é elaborado, sendo possível a qualquer pessoa, com
conhecimentos elementares em contabilidade, compreendê-lo.

156



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

Constata-se que os valores finais são idênticos aos encontrados na demonstração
pelo  método  indireto  e  que  a  efetiva  diferença  existente  entre  esta  forma  de
demonstração com a forma indireta reside nas informações contidas no fluxo das
atividades das operações.

No método direto, no fluxo das atividades das operações, são apresentadas todas
as  contas  que  interferiram na  formação  das  disponibilidades,  ao  passo  que  pelo
método indireto não se possui esta informação, visto que se parte do Resultado do
Exercício ou período considerado.

Assim, está respondido o quesito 1. 

Para satisfazer o quesito 2 podemos utilizar dois caminhos diferentes. Um deles,
quando se dispõe de todos os valores, é adotar o método direto fazendo constar nele
os  recebimentos  líquidos  dos  clientes  no  período  considerado.  O  outro  modo  de
obtermos é partir do saldo anterior de clientes ou duplicatas a receber.

Vejamos a demonstração, primeiramente, pelo método direto:

Fluxo de Caixa decorrente de vendas de mercadorias e serviços
Discriminação Valor (R$)
INGRESSOS DE RECURSOS
Aumento de Resultado de Exercícios Futuros 18.000,00
Desconto de Duplicatas (realizados no mês) 12.000,00
Recebimentos de clientes (cobrança em carteira) 96.800,00
Venda à vista de mercadorias e serviços 742.680,00
( - ) Devoluções de vendas (5.200,00)
( = )Recebimentos líquidos de clientes no período 864.280,00

Pelo outro modo, são considerados os recebimentos tomado como referência os
valores constantes no balanço patrimonial atual e do período imediatamente anterior
e das vendas à vista realizadas no período.

Assim, necessitamos os valores a receber de clientes no início do período e no
final do período, além dos valores a receber dos clientes é necessário que se tenha os
valores da provisão para devedores duvidosos no início do período, o aumento de
Resultados de Exercícios Futuros, o valor de duplicatas descontadas, as perdas no
recebimento de crédito de clientes que não estavam provisionados e, principalmente
o valor das vendas totais, descontadas de vendas canceladas ou devolvidas.

Assim, se tivéssemos o balanço patrimonial dos dois períodos, isto é, no início de
novembro e no final de novembro, teríamos o seguinte segmento de balanço:

Contas
ATIVO

Início Final

Duplicatas a receber – clientes 123.650,00 364.860,00
( - ) Provisão para devedores duvidosos (7.240,00) (6.540,00)
( - ) Duplicatas descontadas (12.000,00)

PASSIVO
Resultado de Exercícios Futuros 18.000,00

O saldo final de clientes foi obtido com emprego do seguinte raciocínio:

Saldo inicial R$ 123.650,00

( - ) PDD R$ (7.240,00)
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( - ) Recebimentos no período R$ (96.800,00)

( + ) Vendas a prazo no período                    R$          345.250,00  
( = ) Saldo final de clientes R$ 364.860,00

Percebe-se que o valor  referente a PDD do início  do período foi  excluído para
apurar  o  saldo  final  de  clientes,  isto  se  deve  ao  fato  de  não  haver  menção  de
reversão  dessa  provisão,  presumindo-se,  assim,  que  ela  foi  utilizada,  ou  seja,  a
previsão ou estimativa inicial de que certa quantia dos clientes não seria recebida foi
confirmada.

Desta  forma,  o  valor  do  Fluxo  de  caixa  gerado  pelos  clientes  pode  ser
representado do seguinte modo:

FLUXO DE CAIXA GERADO PELOS CLIENTES
Vendas totais 1.087.930,00
( - ) Vendas devolvidas (5.200,00)
( = ) Vendas líquidas 1.082.730,00
( + ) Clientes (início) 123.650,00
( + ) Duplicatas descontadas no período 12.000,00
( + ) Aumento de REF 18.000,00
( - ) Provisão Devedores Duvidosos (7.240,00)
( - ) Clientes (final do período) (364.860,00)
( = ) Ingressos líquidos de caixa de clientes 864.280,00

Atenção!

Nas provas de concursos dispomos, geralmente, apenas dos
elementos para apurar os valores recebidos de clientes por
este  método,  ou  seja,  dispomos  dos  balanços  de  dois
períodos mais as receitas de vendas.

3.3 – ASPECTOS LEGAIS E FISCAIS

A legislação brasileira não exige a Demonstração do Fluxo de Caixa, no entanto
prevê  que  as  companhias  e  por  extensão  todas as  empresas  poderão  apresentar
outros  demonstrativos  que  tragam  maior  evidenciação  aos  demonstrativos  ou  os
complementem.

O art. 176, § 4º da Lei nº 6.404/76, estabelece esta permissibilidade:

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar,
com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no
exercício:
I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e

IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
...
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§  4º  As  demonstrações  serão  complementadas  por  notas
explicativas  e  outros  quadros  analíticos  ou  demonstrações
contábeis necessários  para  esclarecimento  da  situação
patrimonial e dos resultados do exercício. (grifou-se).

Para o fisco não há exigência desse demonstrativo. No entanto, ele pode ser útil
na análise de solicitação de parcelamentos de débitos bem como meio de verificação
para comprovar se as receitas foram efetivamente registradas. Outro aspecto que
pode gerar algum interesse para o fisco é o concernente a avaliação da CPMF.
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CAPÍTULO

PARTES RELACIONADAS

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A necessidade de informações acerca das existências por parte de quem tem a
incumbência de tomar decisões é cada vez mais urgente. Assim, a divulgação das
transações ocorridas no período (exercício social) entre partes relacionadas, corrobora
na  obtenção  de  subsídios  para  a  tomada  de  decisões  através  da  análise  das
demonstrações financeiras.

O legislador,  ao  regulamentar  as  atividades  das  sociedades  por  ações  e  as
responsabilidades do seu acionista controlador  e dos seus administradores  (Lei  nº
6.404/76  –  artigo  117),  preocupou-se  especialmente  em  proteger  o  acionista
minoritário,  inserindo  naquela  lei  dispositivos  concernentes  como:  penalidades  ao
desvio de poder dos administradores, a figura do conflito de interesses, o direito de
dissidência e  a divulgação (embora definida em forma incompleta) das transações
entre partes relacionadas.

O art.  117 cuida especialmente da responsabilidade do acionista controlador
quando ele atua com abuso de poder. 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social  ou lesivo ao
interesse  nacional,  ou  levá-la  a  favorecer  outra  sociedade,  brasileira  ou
estrangeira,  em  prejuízo  da  participação  dos  acionistas  minoritários  nos
lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

b)  promover  a  liquidação  de  companhia  próspera,  ou  a  transformação,
incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos
que  trabalham  na  empresa  ou  dos  investidores  em  valores  mobiliários
emitidos pela companhia;
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção
de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e
visem a causar  prejuízo  a acionistas  minoritários,  aos que trabalham na
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empresa  ou  aos  investidores  em  valores  mobiliários  emitidos  pela
companhia;
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou,
descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto,  promover,
contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral;
 f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
eqüitativas;

g)  aprovar  ou  fazer  aprovar  contas  irregulares  de  administradores,  por
favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse
saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.
h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização
em bens estranhos ao objeto social da companhia.  (Alínea incluída pela Lei
nº 9.457, de 5.5.1997) 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o
ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador.

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal
tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo.

 Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações financeiras por
parte  de seus  usuários  e  de quem com base  nelas  vá tomar decisões  de caráter
econômico-financeiro, é necessário que as transações entre partes relacionadas sejam
divulgadas  de  modo  a  fornecer  ao  leitor,  e  principalmente  aos  acionistas
minoritários, elementos informativos suficientes para compreender a magnitude, as
características  e  os efeitos  deste  tipo de transações  sobre  a situação financeira e
sobre os resultados da companhia.

O  mercado  de  capitais  dos  países  tem-se  desenvolvido  de  forma  muito
acelerada nas últimas décadas. Com isso, os investidores requerem informações cada
vez mais urgentes sobre essas transações, cabendo à Contabilidade fornecê-las.

Podemos,  dentre  outros,  relacionar  os  principais  interessados  nessas
informações geradas pela Contabilidade para tomada de decisões, que são:

a) Acionistas Minoritários;
b) Analista de Investimentos;
c) Investidores no Mercado de Capitais.

Assim, para enfatizar, pode-se dizer que a evidenciação das operações entre
partes  relacionadas  é  fundamental  para  atender,  principalmente,  o  acionista
minoritário e  o  usuário  externo,  pois  os  analistas  de  investimentos  e  os
investidores no mercado de capitais são considerados usuários externos, ao passo que
o acionista minoritária, mesmo sendo parte da empresa, nem sempre tem acesso às
informações necessárias a sua análise.

É  uma característica  das  empresas  dificultar  o  acesso  às  suas  informações
internas  como  as  transações  entre  partes  relacionadas.  Porém,  a  divulgação
inadequada dessas informações por parte das empresas pode afetar as decisões dos
interessados  na  informação  contábil,  levando-os  a  não  realizar  determinadas
transações ou as realizando em condições adversas.
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Neste contexto,  o papel da Contabilidade é servir de meio adequado para a
divulgação   de  todos  os  aspectos  relevantes,  possibilitando  que  os  acionistas
minoritários, clientes, credores e demais usuários externos, tenham acesso a essas
informações e obtenham a correta situação patrimonial, financeira e econômica da
empresa na qual investiram ou estão propensos a investir.

Para  que  possamos  entender  adequadamente  as  transações  entre  partes
relacionadas,  é  necessário  que  saibamos,  antes,  quais  são  os  principais  tipos  de
sociedades relacionadas. Constata-se na legislação pátria que os tipos de empresas
relacionadas são: 

Sociedades Controladas; 

Holding; 

Consórcio de Sociedades; 

Grupos de Sociedades; e 

Sociedades Controladas em Conjunto – Joint Ventures.

Sociedade controlada é aquela que possui a maioria do seu capital votante nas
mãos de uma única pessoa, seja ele física ou jurídica ou um grupo de pessoas, que
exercem sobre elas influência.

Holding  são  as  sociedades  que  possuem  como  principal  ou  único  objetivo
participar no capital social de outras sociedades. As holdings podem ser puras, mistas
ou  familiares.  São  chamadas  de  holdings  puras  aquelas  que  são  criadas  com  o
objetivo especifico de participar de outras sociedades. Mistas são as holdings que além
de possuírem objetivos diversos, possuem o objetivo social de participar no capital
social de outras sociedades.  Chama-se de holding familiar àquele empreendimento
criado para afastar da direção dos negócios os acionistas e herdeiros inexperientes.

O consórcio de sociedades está previsto na Lei nº 6.404/76, nos arts. 278 e
279.  Segundo  esses  dispositivos,  o  consórcio  de  sociedades  é  desprovido  de
personalidade jurídica, operando, normalmente, em nome de cada uma das empresas
que compõem o consórcio.

O grupo de sociedades é outra figura regulado pela Lei nº 6.404/76, por meio
do  arts.  265  a  277,  cujo  estudo  detalhado  será  feito  no  capítulo  relativo  a
consolidação das demonstrações contábeis.

Uma Joint Venture se caracteriza pelo compartilhamento do controle societário
por diversas empresas ou investidores.

2 - CONCEITO DE PARTES RELACIONADAS

O estabelecimento de critérios  tendentes  à identificação das transações  que
necessitam adequada divulgação, requer um definição precisa de partes relacionadas,
bem como de quais transações merecem tal divulgação.

Partes relacionadas são aquelas entidades físicas ou jurídicas,  com as quais
uma companhia tenha possibilidade de contratar em condições que não sejam as de
comutatividade e independência que caracterizem as transações com terceiros alheios
à  companhia,  ao  seu  controle  gerencial  ou  qualquer  outra  área  de  influência.  Os
termos “contrato” e “transação” referem-se, neste contexto, a operações tais como:
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comprar,  vender,  emprestar,  tomar  emprestado,  remunerar,  prestar  ou  receber
serviços, condições de operações, dar ou receber em consignação, integralizar capital,
exercer opções, distribuir lucros etc.

Essa possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e
independência  se  dá,  geralmente,  entre  entidades  nas  quais  uma  delas,  ou  seus
acionistas  controladores,  detém  participação  a  lhes  assegurar  preponderância  nas
deliberações sociais da outra. Mas o conceito de partes relacionadas deve estender-se,
também, ao relacionamento econômico:

• entre  empresas  que,  por  via  direta  ou  indireta,  respondam  ao  mesmo
controle societário;

• entre  empresas  com administradores  comuns  ou  que  possam influenciar
e/ou  se  beneficiar  de  determinadas  decisões  nas  referidas  empresas,
tomadas em conjunto ou individualmente;

• de  uma  empresa  com  seus  acionistas,  quotistas  e  administradores
(quaisquer que sejam as denominações dos cargos),  e com membros da
família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes relacionados;

• de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou
com acionistas, quotistas ou administradores de suas controladas e coligadas
e vice-versa; e

• de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais
mantenham uma relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de
outra natureza que permita essas transações.

Do conceito acima apresentado, depreende-se que uma das partes relacionadas
exerce significativa influência sobre a outra, fato que faz com que a parte passível da
influência não tenha condições de tomar decisões próprias, seguindo a orientação da
outra parte, a que detém o controle ou comando.

Assim, a sociedade ou parte controladora decide e estabelece as diretrizes de
negociações, deixando a vontade da outra sociedade a mercê de sua própria vontade
e interesses.

Percebe-se,  ainda,  da  conceituação  apresentada  que  se  faz  referência  a
entidades físicas ou jurídicas, isto é, partes relacionadas são todas as pessoas físicas
ou jurídicas que mantém vínculo entre si capaz de gerar dependência ou influência de
uma na outra, o que acarreta a realização de transações que não sejam comutativas.
Transações comutativas são aquelas em que as partes se colocam em igualdade de
condições, fato que não ocorre quando uma das partes envolvidas numa transação
exerce controle de qualquer forma sobre a outra parte.

Não estamos afirmando, de maneira nenhuma, que as transações entre partes
relacionadas são realizadas em condições favorecidas a uma delas. Estamos apenas
levantando a hipótese que nessas condições pode uma das partes se favorecer em
detrimento da outra. Por isso, todas as transações entre partes relacionadas devem
ser  evidenciadas  para  afastar  qualquer  possibilidade  de alguma transação obscura
passar despercebida ou ficar fora de análise dos interessados na informação.

Desta  forma,  os  elementos  necessários  para  se  caracterizar  partes
relacionadas, consoante o conceito acima apresentado, em relação a uma sociedade
são:

• as suas empresas controladoras ou controladas;
• as empresas que estejam sob controle comum de uma terceira;
• as empresas coligadas;
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• as  empresas  com  acionistas  ou  administradores  comuns,  que  possam
influenciar ou beneficiarem-se de decisões tomadas pela empresa;

• os diretores e acionistas majoritários;
• as pessoas detentoras de poder decisório da administração;
• os  clientes,  fornecedores  ou financiadores,  com os quais  sejam mantidas

relações de dependência econômica, tecnológica ou financeira.

3 – IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

A divulgação das transações deverá observar os seguintes aspectos, sobre os
quais se dará maior ou menor ênfase:

• se  a  transação  foi  efetuada  em  condições  semelhantes  às  que  seriam
aplicadas entre partes não relacionadas (quanto a preços, prazos, encargos,
qualidade, etc.) que contratassem com base em sua livre vontade e em seu
melhor interesse; e

• se as transações por si ou por seus efeitos afetam ou possam a vir a afetar,
de  forma  significativa,  a  situação  financeira  e/ou  os  resultados  e  sua
correspondente demonstração, das empresas intervenientes na operação.

Entre outras transações entre partes relacionadas que devem ser divulgadas, as
a seguir listadas são de divulgação obrigatória quando constatada sua ocorrência por
parte das empresas relacionadas:

• Compra ou venda de produtos e/ou serviços que constituem o objeto social
da empresa.

• Alienação ou transferência de bens do ativo.

• Alienação ou transferência de direitos de propriedade industrial.

• Saldos decorrentes de operações e quaisquer outros saldos a receber ou a
pagar.

• Novação, perdão ou outras formas pouco usuais de cancelamento de dívidas.

• Prestação de serviços administrativos e/ou qualquer forma de utilização da
estrutura física ou de pessoal de uma empresa pela outra ou outras, com ou
sem contraprestação.

• Avais, fianças, hipotecas, depósitos, penhores ou quaisquer outras formas de
garantias.

• Aquisição  de  direitos  ou  opções  de  compra  ou  qualquer  outro  tipo  de
benefício e seu respectivo exercício.

• Quaisquer transferências não remuneradas.

• Direitos de preferência à subscrição de valores mobiliários.

• Empréstimos e adiantamentos, com ou sem encargos financeiros, ou a taxas
favorecidas.

• Recebimentos ou pagamentos pela locação ou comodato de bens imóveis ou
móveis de qualquer natureza.
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• Manutenção  de  quaisquer  benefícios  para  funcionários  de  partes
relacionadas, tais como: planos suplementares de previdência social, plano
de assistência médica, refeitório, centros de recreação, etc.

• Limitações mercadológicas e tecnológicas.
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4 - CRITÉRIOS DE DIVULGAÇÃO

Os saldos existentes à data do balanço e as transações ocorridas que mereçam
divulgação devem ser destacados nas demonstrações financeiras como segue.

• Saldos e transações inseridos no contexto operacional habitual das empresas
devem ser classificados em conjunto com os saldos e transações da mesma
natureza.

• Saldos  e  transações  não  inseridos  no  contexto  operacional  devem  ser
classificados em itens separados.

A divulgação de tais  operações  pode ser  feita  no corpo  das demonstrações
financeiras ou em notas explicativas. Em qualquer caso, deve-se fornecer detalhes
suficientes para identificação das partes relacionadas e de quaisquer relevantes ou
não estritamente comutativas em relação a tais transações. Deve-se enfatizar se as
transações foram realizadas  a valores  e  prazos  correntes  no mercado,  isto é,  em
condições comutativas.

Os saldos das transações com fornecedores, clientes ou financiadores com os
quais  a  empresa  mantém  uma  relação  de  dependência  econômica,  financeira  ou
tecnológica  deverão  ser  divulgados  com  uma  explicação  sucinta  da  natureza  do
relacionamento  ou  da  dependência.  Esta  divulgação  poderá  ser  incluída  na  nota
explicativa referente às operações ou saldos normais do mesmo tipo (por exemplo:
clientes, financiamentos, etc.) ou em nota específica.

Todavia,  nas  demonstrações  financeiras  consolidadas  que  incluam as  partes
relacionadas, como regra geral não será necessária a divulgação da maioria dos saldos
e transações com partes relacionadas, já  que eles  são eliminados no processo de
consolidação. Entretanto, tanto as transações com a pessoa física dos administradores
e/ou controladores,  como as  operações  que revelam dependência  econômica  e/ou
financeira,  não  são  eliminadas  no  referido  processo;  portanto,  esses  montantes
devem ser revistos, desta vez em relação com a significância dos saldos consolidados.

5 - ASPECTOS LEGAIS

5.1 - Lei das S.A.

Em relação aos administradores

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa.

...

§2º É vedado ao administrador:

...

b)  sem  prévia  autorização  da  assembléia  geral  ou  do  conselho  de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou
usar,  em proveito  próprio,  de sociedade em que tenha interesse,  ou de
terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;

...

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social
em  que  tiver  interesse  conflitante  com o  da  companhia,  bem como  na
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deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-
lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião
do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu
interesse.

§1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente
pode contratar com a companhia em condições razoáveis  ou eqüitativas,
idênticas  às  que  prevalecem  no  mercado  ou  em  que  a  companhia
contrataria com terceiros.

...

Art.  245.  Os  administradores  não  podem,  em  prejuízo  da  companhia,
favorecer  sociedade coligada,  controladora ou controlada,  cumprindo-lhes
zelar  para  que  as  operações  entre  as  sociedades,  se  houver,  observem
condições  estritamente  comutativas,  ou  com  pagamento  compensatório
adequado;  e  respondem  perante  a  companhia  pelas  perdas  e  danos
resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.

Art. 247. As notas explicativas dos investimentos relevantes devem conter
informações precisas  sobre as sociedades coligadas e controladas e suas
relações com a companhia, indicando:

I – a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido;

II – o número, espécies e classes de ações ou quotas de propriedade da
companhia, e o preço de mercado das ações, se houver;

III – o lucro líquido do exercício;

IV – os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e
controladas;

V – o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e
as sociedades coligadas e controladas.

Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou
superior a dez por cento do valor do patrimônio líquido da companhia;

b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é
igual  ou  superior  a  quinze  por  cento  do  valor  do  patrimônio  líquido  da
companhia.

5.2 - CVM

A  CVM,  sobre  o  assunto,  aprovou  através  da  Deliberação  nº  26/86  o
Pronunciamento do IBRACON denominado “Transações entre Partes Relacionadas”:

1.  Uma das evidentes intenções do legislador, ao regulamentar as atividades das
sociedades por ações e as responsabilidades do seu acionista controlador e dos
seus administradores (Lei nº 6.404/76 - artigo117), foi a da proteção do acionista
minoritário.  É  neste  contexto  que  se  inserem  dispositivos  tais  como:  as
penalidades  ao  desvio  de  poder  dos  administradores,  a  figura  do  conflito  de
interesses, o direito de dissidência e, sem dúvida alguma, a divulgação (embora
definida em forma incompleta) das transações entre partes relacionadas.

2. Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações financeiras por parte
de  seus  usuários  e  de  quem  com  base  nelas  vá  tomar  decisões  de  caráter
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econômico-financeiro,  é necessário que as transações entre partes relacionadas
sejam divulgadas de modo a fornecer ao leitor, e principalmente aos acionistas
minoritários, elementos informativos suficientes para compreender a magnitude,
as características e os efeitos deste tipo de transações sobre a situação financeira
e sobre os resultados da companhia.

 Conceituação 

 3. Para poder estabelecer os critérios para identificação das transações que devem
ser  divulgadas  e  a  extensão  dessa  divulgação,  é  mister  definir  dois  conceitos
fundamentais:

 ·   transações que merecem divulgação (ou, ao menos, especial atenção).

 4.  Partes  relacionadas  podem  ser  definidas,  de  um  modo  amplo,  como  aquelas
entidades, físicas ou jurídicas, com as quais uma companhia tenha possibilidade de
contratar,  no  sentido  lato  deste  termo,  em  condições  que  não  sejam  as  de
comutatividade  e  independência  que  caracterizam as  transações  com terceiros
alheios  à  companhia,  ao  seu  controle  gerencial  ou  a  qualquer  outra  área  de
influência.  Os  termos  “contrato”  e  “transações”  referem-se,  neste  contexto,  a
operações tais como: comprar, vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar,
prestar  ou  receber  serviços,  condições  de  operações,  dar  ou  receberem
consignação, integralizar capital, exercer opções, distribuir lucros etc. 

 Em geral,  a  referida  possibilidade  de  contratar  em  condições  que  não  as  de
comutatividade e independência se dá entre entidades nas quais uma delas, ou
seus acionistas controladores, detém participação a lhes assegurar preponderância
nas deliberações  sociais  da  outra.  Mas  o conceito  de partes  relacionadas deve
estender-se, também, ao relacionamento econômico:

 · entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou
se beneficiar de determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em
conjunto ou individualmente;

·   de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas
ou,  com  acionistas,  quotistas  ou  administradores  de  suas  controladoras  e
coligadas e vice-versa; e 

 ·  se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam
aplicadas entre  partes  não  relacionadas(quanto  a  preços,  prazos,  encargos,
qualidade etc.) que contratassem com base em sua livre vontade e em seu
melhor interesse, e 

 ·  Recebimentos ou pagamentos pela locação ou comodato de bens imóveis ou
móveis de qualquer natureza.

 ·  Limitações mercadológicas e tecnológicas.

OPINIÃO DO IBRACON

Critérios de divulgação

 8. Os saldos existentes à data do balanço e as transações ocorridas que mereçam
divulgação devem ser destacados nas demonstrações financeiras como segue:

 ·  Saldos e transações não inseridos no contexto operacional normal devem ser
classificados em itens separados.

 9. A referida divulgação pode ser feita no corpo das demonstrações financeiras ou
em notas explicativas, qual seja o mais prático, respeitada a condição de fornecer
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detalhes  suficientes  para  identificação  das  partes  relacionadas  e  de  quaisquer
condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes às transações em
pauta. Deve ser  indicado, em todos os  casos,  se as transações foram feitas a
valores  e  prazos  usuais  no  mercado  ou  de  negociações  anteriores  que
representam condições comutativas.

 10. No caso de transações com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais
a  empresa  mantém  uma  relação  de  dependência  econômica,  financeira  ou
tecnológica,  os  saldos  ou  os  montantes  das  operações  efetuadas  durante  o
exercício  deverão  ser  divulgados como uma explicação sucinta da natureza do
relacionamento ou da dependência. Esta divulgação poderá ser incluída na nota
explicativa  referente  às  operações  ou  saldos  normais  do  mesmo  tipo  (por
exemplo: clientes, financiamentos etc.) ou em nota específica.

 11.  Por  fim,  deve-se  ressaltar  que  o  conceito  de  apresentação  adequada  das
demonstrações financeiras pressupõe um fator importante no processo de tomada
de decisão quanto à divulgação ou não das transações com partes relacionadas,
que é a relevância dos mesmos. Deve-se medir convenientemente a relevância de
quaisquer discrepâncias ou variações em relação às práticas aceitas decorrentes
daquelas transações, antes de se decidir pela sua divulgação.

 12. Nas demonstrações financeiras consolidadas que incluam as partes relacionadas,
como  regra  geral  não  será  necessária  a  divulgação  da  maioria  dos  saldos  e
transações com partes relacionadas, já que eles são eliminados no processo de
consolidação.  Entretanto,  tanto  as  transações  com  a  pessoa  física  dos
administradores e/ou controladores, como as operações que revelam dependência
econômica e/ou financeira, não são eliminadas no referido processo; porquanto,
esses montantes devem ser revistos, desta vez em relação com a significância dos
saldos consolidados. 

 Aplicação deste pronunciamento

 13.  Este  procedimento  deverá  ser  aplicado  em  demonstrações  financeiras  com
exercícios sociais encerrados a partir de 1º de junho de 1986; entretanto, sua
aplicação imediata é encorajada.

5.3 - CFC

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da RESOLUÇÃO CFC Nº
973/03,  que  aprova  a  Norma  Brasileira  de  Contabilidade  -  NBC  T  17  –  Partes
Relacionadas, assim se expressa sobre o assunto:

Esta  norma  estabelece  critérios  e  procedimentos  específicos  de  divulgação  de
informações relativas a partes relacionadas e se aplica a quaisquer demonstrações
contábeis ou informações contábeis elaboradas para quaisquer fins.

Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações contábeis por parte
de  seus  usuários  e  de  quem,  com  base  nelas,  vá  tomar  decisões  de  caráter
econômico-financeiro,  é  necessário  que  as  transações  entre  partes  relacionadas
sejam divulgadas de modo a fornecer ao usuário e, principalmente, aos acionistas ou
sócios  minoritários  elementos  informativos  suficientes  para  compreender  a
magnitude,  as  características  e  os  efeitos  dessas  transações  sobre  a  situação
patrimonial e financeira e sobre os resultados da entidade.
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A administração  da  entidade  é  responsável  pela  identificação  e  divulgação  das
partes relacionadas e das transações com tais partes. Essa responsabilidade exige
que a administração implante sistemas contábeis e de controle interno adequados,
para assegurar que as transações com partes relacionadas possam ser identificadas
nos  registros  contábeis  ou  extra-contábeis  e  apropriadamente  divulgadas  nas
demonstrações  contábeis  e  em  outras  informações  contábeis  elaboradas  para
quaisquer fins.

ALCANCE

Esta  norma aplica-se  às  divulgações  de  transações  entre  uma entidade  e  suas
partes relacionadas, com relação aos aspectos contábeis, não se estendendo:

a) aos  estudos  para  determinação  da  análise  dos  preços  de  transferência
requeridos pela legislação fiscal para as transações praticadas com entidades
ligadas fora do Brasil; e

b) ao tratamento contábil e divulgação de informações sobre investimentos em
controladas e coligadas.

Esta norma aplica-se somente às relações entre as partes relacionadas descritas a
seguir:

a) entidades que, direta ou indiretamente, por meio de uma ou mais entidades
intermediárias,  controlam  a  entidade  que  apresenta  suas  demonstrações
contábeis, ou são por ela controladas, ou estão sob controle comum. Uma
entidade é controlada quando a entidade controladora, direta ou por meio de
outras  controladas,  é  titular  de  direitos  de  sócios  e/ou  quotistas  que  lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e
o poder de eleger a maioria dos administradores. Uma entidade é coligada
quando uma participa com 10% ou mais do capital da outra, sem a controlar.
Uma entidade é ligada quando, por alguma forma, existe relação entre as
entidades, seja pelo fato de serem coligadas ou controladas ou por manterem
acionistas e/ou quotistas em comum;

b) pessoas que possuem, direta ou indiretamente, influência no poder de voto
da entidade, tendo com isso uma influência significativa sobre a entidade e os
membros mais próximos da família dessas pessoas;

c) pessoas-chave  da  administração,  isto  é,  pessoas  que  têm  autoridade  e
responsabilidade de planejar,  dirigir  e controlar as atividades da entidade,
inclusive diretores e executivos das entidades e membros próximos da família
de tais pessoas; e

d) entidades nas quais influência substancial no poder de voto seja detida, direta
ou indiretamente, por quaisquer das pessoas descritas em b ou c acima, ou
entidades sobre as quais tais pessoas possam exercer influência significativa.
Isto  inclui  entidades  controladas  por  seus  diretores  ou  seus  principais
acionistas  da  entidade  e  entidades  que  têm  um  membro-chave  da
administração em comum.

No contexto desta norma, não se consideram partes relacionadas:

a) duas  entidades  simplesmente  porque  têm um diretor  em comum;  mas  é
necessário  considerar  a  possibilidade  e  avaliar  a  probabilidade  de  que  o
diretor possa ser capaz de afetar as diretrizes de ambas as entidades nas
transações entre si;
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b) financiadores,  companhias  de  utilidade  pública,  sindicatos  e  órgãos  e
agências governamentais,  no curso  de suas transações  normais  com uma
entidade, embora essas transações possam resultar em acordos que venham
a influenciar o processo decisório da entidade; e

c) um  único  cliente,  fornecedor,  concessionário,  distribuidor  ou  agente
geral, com o qual a entidade mantém um volume significativo de negócios,
meramente em razão da dependência econômica.

Os seguintes termos são usados nesta norma com os seus significados:

a) transação  entre  partes  relacionadas  –  uma  transferência  de  recursos  ou
obrigações entre partes relacionadas, ainda que a título gratuito;

b) controle – titularidade, direta ou indireta, por intermédio de outras entidades,
de direitos de sócio que assegurem, de modo permanente, preponderância
nas  deliberações  sociais  e  o  poder  de  eleger  ou  destituir  a  maioria  dos
administradores ou por disposição estatutária ou por efeito de contrato ou
acordo, as políticas financeiras e operacionais da administração da entidade;

c) influência  significativa  –  participação  nas  decisões  sobre  as  políticas
financeiras  e  operacionais  de  uma  entidade,  mas  não  o  controle  dessas
políticas. A influência significativa pode ser exercida de diversas maneiras,
geralmente pela representação no conselho de administração, mas também,
por  exemplo,  pela  participação  no  processo  de  definição  das  diretrizes,
transações  relevantes  intercompanhias,  intercâmbio  de  pessoas  da
administração  ou  dependência  de  informações  técnicas.  A  influência
significativa  pode  ser  conseguida  por  meio  de  participação  acionária,
disposições estatutárias ou acordo de acionistas, como no caso de sociedades
nas quais a entidade exerça influência sobre as decisões da administração,
embora não tenha participação direta ou indireta, mas dela usufrui benefícios
ou assume riscos; e

d) membros mais próximos da família – são o cônjuge ou companheiro(a), e os
parentes em linha reta, ou colateral ou transversal, até o terceiro grau, e os
parentes  por afinidade até o segundo grau.

Partes relacionadas são definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades,
pessoas  físicas  ou  jurídicas  com  as  quais  uma  entidade  tenha  possibilidade  de
contratar,  no  sentido  lato  deste  termo,  em  condições  que  não  sejam  as  de
comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros alheios
à  entidade,  ao  seu  controle  gerencial  ou  a qualquer  outra  área de influência.  Os
termos “contrato” e “transações” referem-se, neste contexto, a operações tais como:
comprar,  vender,  emprestar,  tomar  emprestado,  remunerar,  prestar  ou  receber
serviços, condições de operações, dar ou receber em consignação, integralizar capital,
exercer opções, distribuir lucros, etc.

Em  geral,  a  referida  possibilidade  de  contratar  em  condições  que  não  as  de
comutatividade e independência se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus
acionistas  ou  sócios  controladores,  detém  participação  a  lhes  assegurar
preponderância  nas  deliberações  sociais  da  outra.  Mas  o  conceito  de  partes
relacionadas deve estender-se, também, ao relacionamento econômico:

a) entre  empresas  que,  por  via  direta  ou  indireta,  respondam  ao  mesmo
controle  societário;
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b) entre  empresas  com  administradores  comuns  ou  que  possam  influenciar
determinadas  decisões  nas  referidas  empresas,  tomadas  em  conjunto  ou
individualmente, ou que possam se beneficiar destas decisões;

c) de uma empresa com seus acionistas, quotistas e administradores (quaisquer
que sejam as denominações dos cargos), e com membros mais próximos da
família dos indivíduos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou
com     acionistas,  quotistas  ou  administradores  de  suas  controladoras  e
coligadas e vice-versa; e 

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais
mantenham uma relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de
outra natureza que permita essas transações, quaisquer que sejam, sem a
observância da independência e comutatividade.

As definições de partes relacionadas e transações com partes relacionadas são,
portanto, no sentido de que partes são consideradas relacionadas se uma delas puder
controlar a outra ou se exercer influência significativa sobre as decisões financeiras e
operacionais tomadas por essa outra.

Transações  com  partes  relacionadas  envolvem  transferências  de  recursos  ou
obrigações  entre  si,  a  título  oneroso  ou  não.  Essa  definição  não  esgota,
necessariamente, os elementos a serem levados em conta para a identificação das
partes  que  devem  ser  qualificadas  como  “relacionadas”,  nem  restringem  as
informações que devem ser divulgadas devido aos requerimentos previstos em lei ou
por órgãos reguladores.

Ao considerar cada relacionamento possível entre partes relacionadas, a atenção
deve ser dirigida para a substância do relacionamento, e não meramente para a sua
forma legal.

RELACIONAMENTO ENTRE PARTES RELACIONADAS

O relacionamento entre partes relacionadas é normal nos negócios. Neste sentido,
entidades  freqüentemente  exercem  uma  parte  de  suas  atividades  por  meio  de
controladas  ou  coligadas  e  adquirem  participação  em  outras  entidades  –  com
propósitos de investir ou por motivos comerciais – que são de proporção suficiente
para que a investidora controle ou exerça influência significativa sobre as decisões
financeiras e operacionais da investida.

O  relacionamento  entre  partes  relacionadas  pode  ter  efeito  sobre  a  posição
patrimonial  e  financeira  e  os  resultados  das  respectivas  entidades.  As  transações
entre partes relacionadas podem, em algumas circunstâncias, ser realizadas em bases
diferentes daquelas que seriam negociadas e aceitas entre partes não-relacionadas.

Os resultados e a posição patrimonial  e financeira de uma entidade podem ser
afetados pelo relacionamento entre partes relacionadas, ainda que não se realizem
transações entre essas. A simples existência do relacionamento pode ser suficiente
para afetar as transações de determinada entidade com terceiros. Por exemplo, uma
controlada  pode  cancelar  as  transações  com  determinada  entidade  com  a  qual
mantinha operações, quando a sua controladora adquire outra entidade com a mesma
atividade. Por outro lado, uma parte pode abster-se de agir, em virtude da influência
significativa de outra. Uma controlada pode ser instruída por sua controladora para
não se envolver  em atividades de pesquisa e desenvolvimento.  Os efeitos  dessas
situações não são divulgados dada a dificuldade de uma mensuração objetiva.
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O  reconhecimento  contábil  de  uma  transferência  de  recursos  é  normalmente
baseado no preço acordado entre as partes. Entre partes não-relacionadas o preço
não  induz  a  favorecimentos.  As  partes  relacionadas  podem  ter  um  grau  de
flexibilidade no estabelecimento de preços, o qual não está presente nas transações
entre partes não-relacionadas.

Utiliza-se de uma variedade de métodos para estabelecer o preço nas transações
entre partes relacionadas. Os comentários a seguir têm por objetivo demonstrar que,
de  uma maneira  geral,  as  transações  foram praticadas em condições  normais  de
mercado.

Uma maneira de estabelecer o preço em uma transação entre partes relacionadas
pode ser o método do preço não-controlado comparável, o qual fixa o preço com base
em mercadorias comparáveis, vendidas em mercado economicamente comparável a
um comprador não-relacionado com o vendedor. Quando as mercadorias ou serviços
fornecidos numa transação entre partes relacionadas e as respectivas condições são
semelhantes  às  transações  comerciais  entre  partes  independentes,  muitas  vezes,
esse método é utilizado.

Quando  mercadorias  são  transferidas  entre  partes  relacionadas  para  venda
subseqüente a terceiros, o método de preço de revenda é geralmente utilizado. Por
esse método, o preço de revenda é reduzido por uma margem que representa uma
importância que servirá para o revendedor recuperar seus custos e obter um retorno
comparável com empresas semelhantes.

Outro método é o custo acrescido de uma margem, o qual objetiva acrescentar
uma margem apropriada ao custo do fornecedor.  Poderão surgir  dificuldades para
determinar  tanto  os  elementos  atribuíveis  ao  custo  como  à  margem.  Entre  os
parâmetros que podem ajudar na fixação do preço final está o retorno comparável
com indústrias semelhantes.

Às vezes, os preços adotados para transações entre partes relacionadas não são
estabelecidos de acordo com os métodos descritos anteriormente. Qualquer que seja
o método adotado, transações entre partes relacionadas devem ser divulgadas nas
demonstrações  contábeis  ou  em  outras  informações  contábeis,  mencionando  as
condições em que foram praticadas e os respectivos valores.

Em certos casos,  devido a características específicas dos produtos e do tipo de
indústria,  podem ser  fabricados  produtos  para  atender  às  necessidades  de partes
relacionadas, não tendo outro mercado consumidor. Nesse caso, a operação deverá
ser  divulgada  em  notas  explicativas  às  demonstrações  contábeis,  bem  como  às
condições utilizadas na transação.

DIVULGAÇÃO

Maior  ou  menor  destaque  na  divulgação  das  transações  deve  ser  dado,
considerando os seguintes fatos:

a) se  a  transação  foi  efetuada  em  condições  semelhantes  às  que  seriam
aplicadas entre partes não-relacionadas (quanto a preços, prazos, encargos,
qualidade, etc.) que contratassem com base em sua livre vontade e em seu
melhor interesse; e 

b) se as transações por si ou por seus efeitos afetam ou possam vir a afetar,
de forma significativa, a situação patrimonial e financeira e/ou os resultados
e  sua  correspondente  demonstração,  das  empresas  intervenientes  na
operação.
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A  seguir,  são  mencionadas  situações  em  que  as  transações  entre  partes
relacionadas podem exigir divulgação pela entidade nas demonstrações contábeis ou
em outras informações contábeis, no período em que referidas transações ocorreram.
A relação abaixo é meramente de transações que normalmente ocorrem, todavia, não
é  exaustiva de transações entre partes relacionadas:

a) compra  ou  venda  de  produtos  e/ou  serviços  (produtos  acabados  ou  em
processo, etc.);

b) compra  ou  venda  de  imobilizado  ou  outros  ativos,  inclusive  alienação  ou
transferência de direitos de propriedade industrial;

c) prestação ou recebimento de serviços;

d) contratos de agenciamento ou de licenciamento;

e) saldos  decorrentes  de  operações  e  quaisquer  outros  saldos  a  receber  ou  a
pagar;

f) novação, perdão ou outras formas pouco usuais de cancelamento de dívidas; 

g) prestação  de  serviços  administrativos  e/ou  qualquer  forma  de  utilização  da
estrutura física ou de pessoal de uma empresa pela outra ou outras, com ou
sem contraprestação;

h) avais, fianças, hipotecas,  depósitos, penhores ou quaisquer outras formas de
garantias; 

i)  aquisição de direitos ou opções de compra ou qualquer outro tipo de benefício e
seu   respectivo exercício do direito;

j) quaisquer transferências de bens, direitos e obrigações não-remuneradas ou em
condições favorecidas;

k) recebimentos ou pagamentos pela locação ou concessão de comodato de bens
imóveis ou móveis de qualquer natureza;

l) manutenção de quaisquer benefícios para funcionários de partes relacionadas,
tais  como:  planos  suplementares  de  previdência  social,  plano  de  assistência
médica, refeitório, centros de recreação, etc.;

m) limitações mercadológicas e tecnológicas;

n) financiamentos e contribuições de capital em dinheiro ou em bens; e

o) transferência de pesquisas e desenvolvimento, tecnologia, etc.

Os  saldos  existentes  na  data  do  balanço  e  as  transações  ocorridas  durante  o
exercício  ou  no  período  que  mereçam  divulgação  devem  ser  destacados  nas
demonstrações ou informações contábeis com a identificação das partes relacionadas
e a indicação dos seus montantes, natureza e condições. Transações anormais com
partes relacionadas após o encerramento do exercício ou período também devem ser
divulgadas.

A referida divulgação pode ser feita no corpo das demonstrações contábeis e/ou
em notas explicativas, qual seja o mais prático, respeitada a condição de fornecer
detalhes  suficientes  para a identificação das partes  relacionadas e  das  transações
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realizadas entre as partes, para entendimento das demonstrações contábeis. Deve ser
indicado, em todos os casos, se as transações foram feitas a valores e prazos usuais
no mercado ou  de negociações anteriores que representam condições comutativas.

Por  fim,  deve-se  ressaltar  que  o  conceito  de  apresentação  adequada  das
demonstrações contábeis pressupõe um fator importante no processo de tomada de
decisão quanto à divulgação ou não das transações com partes relacionadas, que é a
relevância  destas.  Deve-se  medir  convenientemente  a  relevância  de  quaisquer
discrepâncias  ou  variações  em  relação  às  práticas  aceitas  decorrentes  daquelas
transações, antes de se decidir pela sua divulgação.

Nas  demonstrações  contábeis  consolidadas  que incluam as  partes  relacionadas,
como  regra  geral,  não  será  necessária  a  divulgação  da  maioria  dos  saldos  e
transações  com essas  partes  relacionadas,  uma vez  que estes  são eliminados  no
processo de consolidação.

A fim de que o usuário das demonstrações contábeis possa formar uma idéia dos
efeitos  do  relacionamento  entre  partes  relacionadas  nas  demonstrações  contábeis
consolidadas, é apropriado divulgar o relacionamento quando o fator controle está
presente, ainda que não tenha havido transações entre as partes.

Os detalhes das transações com partes relacionadas normalmente incluem:

a) uma indicação do volume das transações, seja por meio de valores, ou por meio
da proporção em relação ao volume total das transações da entidade;

b) montante ou respectiva proporção dos saldos existentes na data do balanço; e

c) o(s) método(s) e as políticas adotado(s) para a determinação dos preços.

As transações e os saldos com a(s) pessoa(s) física(s) dos administradores e/ou
controladores  e  demais  partes  relacionadas  devem  ser  divulgados  em  notas
explicativas às demonstrações contábeis com detalhes suficientes que permitam ter
uma noção exata do tipo de transação e os valores e as condições envolvidos.

Embora  não  sejam  integrantes  de  partes  relacionadas,  transações  com
fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a entidade mantém uma relação
de dependência econômica, financeira ou tecnológica, os saldos ou os montantes das
operações efetuadas durante o exercício deverão ser divulgados, seguidos de uma
explicação sucinta da natureza do relacionamento ou da dependência. Esta divulgação
poderá ser incluída na nota explicativa referente às operações ou saldos normais do
mesmo tipo (por exemplo: clientes, fornecedores, financiamentos, etc.) ou em nota
explicativa específica.

É  de  ressaltar  que  a  norma  expedida  pelo  CFC  está  de  acordo  com
pronunciamento proferido pelo International Accounting Standart Committee – IASC
(Comissão de Normas Internacionais de Contabilidade), do qual o Brasil é membro.
Assim, convém estudar atentamente esta Resolução, pois nas provas, principalmente
as elaboradas pela Esaf, o assunto é cobrado com esse enfoque.
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6 – MATRIZ E FILIAL

 Este tema não está explicitamente no programa do concurso, porém costuma
ser  cobrado.  Quanto  à  sua  inclusão  em  partes  relacionadas  não  se  encontra
unanimidade  entre  os  principais  autores.  Entendemos,  pelas  características  que
envolvem as transações entre matriz com suas filiais, que podemos enquadrá-lo neste
tópico ou em algum outro. O importante é que ele seja incluído em algum lugar para
que os concursandos possam estudá-lo.

A lei nº 6.404/76, tratando sobre o registro do comércio,  no art.  97, § 3º,
assevera  que  a  criação  de  sucursais,  filiais  ou  agências  deverá  ser  arquivada  no
registro do comércio.

Art.  97.  Cumpre  ao registro  do comércio  examinar  se  as  prescrições
legais foram observadas na constituição da companhia, bem como se no
estatuto existem cláusulas contrárias à lei, à ordem pública e aos bons
costumes.

...

§ 3º A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no
estatuto, será arquivada no registro do comércio.

6.1 – CONCEITOS INICIAIS

Matriz: É o estabelecimento sede, o que mantém o controle administrativo,
onde funciona a direção da empresa e onde são tomadas as decisões ou onde são
centralizadas as operações. Enfim, é o estabelecimento de comando da companhia.

Filial: É qualquer estabelecimento mercantil industrial ou civil, dependente ou
ligado a outro que, em relação a ele, tem ou detém o poder de comando. As filiais
possuem, normalmente, um grau de autonomia administrativa delegada da matriz a
seus gerentes ou prepostos.

Sucursal: É o estabelecimento que depende de outro estabelecimento, no caso
a matriz. Mantém estoques de mercadorias e possui certa liberdade administrativa.

Agência: O  agente  normalmente  recebe  certa  remuneração  do
estabelecimento matriz. A matriz, de regra, assume a responsabilidade econômica e
financeira da agência.

Coligada: Empresa que participa com 10% ou mais do capital social de outra
sem controlá-la.

Controlada: É aquela empresa que está sob influência administrativa relevante
de outra que é sua controladora.

Muitos  autores  não  fazem  distinção  entre  Sucursais,  Agências  e  Filiais,
tratando-as da mesma forma. De certa forma estão certos, pois as diferenças são
muito  pequenas  e  para  fins  de concurso  público  não nos  interessam os  aspectos
formais  relativos  a  parte  administrativa.  Interessam-nos  os  aspectos  relativos  a
contabilização dos fatos contábeis.
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6.2 – CONTABILIDADE DE FILIAIS

As  operações  geradas  pelas  filiais  devem  ser  apresentadas  em  relatórios
distintos do relatório geral da matriz que englobará os relatórios das filiais.

Desta  forma,  em  face  da  necessidade  de  cada  filial  apresentar  relatórios
individuais, a sua contabilidade pode ser centralizada no estabelecimento da matriz ou
descentralizada.

É de ressaltar que a apresentação de relatórios individuais por parte das filiais
decorre da necessidade de informações para que a matriz ou a empresa como um
todo, tome suas decisões e faça suas análises com vistas ao planejamento.

Na  contabilização  centralizada poderá  haver  subdivisão  de  tarefas
dependendo dos poderes atribuídos ao gerente da filial.

Na  contabilização descentralizada há registros individualizado de todas as
filiais. Assim, elas possuem livros próprios como o Diário, o Razão, Caixa, Registro de
Inventário,  Apuração  de  IPI  etc.  É  recomendável  que  a  filial  adote  igual  plano  e
classificação  de  contas  e  se  utilize  dos  mesmos  critérios  contábeis  adotados  pela
matriz.

No plano de contas da matriz há uma contracorrente para cada uma de suas
filiais. Nesta contracorrente a matriz registrará todas as transações realizadas com a
filial. As transações envolvem o movimento de quaisquer bens. Assim, no plano de
contas  da  matriz  teremos  as  contas  “Filial  X-  contracorrente”,  “Filial  Y  -
contracorrente”, “Filial Z - contracorrente” etc., conforme o número e nome das filiais.

Em cada uma das filiais haverá, também, uma contracorrente, correspondente
a conta da matriz “Matriz – contracorrente”. É de ressaltar que  esta conta substituirá
a conta capital na filial.

Assim,  o  capital  ou  os  recursos  que  a  matriz  enviará  para  a  filial  serão
registrados a débito na conta “Filial X – conta corrente”, pela matriz e a crédito na
conta “Matriz – contracorrente”, pela filial X.

Há de se salientar que em muitos casos as filiais possuem apenas o livro Caixa.
Neste caso, registram apenas os valores recebidos da matriz e os pagamentos a ela
efetuados. As despesas serão realizadas contra um Fundo Fixo de Caixa suprido pela
matriz mediante comprovação de despesas pagas pela filial.

Vejamos um exemplo de contabilização relativo ao fornecimento de capital pela
matriz, em espécie, no valor de R$ 200.000,00:

Registro na matriz:

   Filial – contracorrente

a Caixa R$ 200.000,00

Registro na Filial:

   Caixa
a Matriz contracorrente R$ 200.000,00
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CAPÍTULO

CONSOLIDAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. APLICABILIDADE

A Lei  das sociedades anônimas traz como obrigatória em poucas situações a
apresentação das demonstrações consolidadas.

Na  vida  empresarial  contemporânea  observa-se  a  formação  de  grupos
econômicos  constituídos  por  inúmeras  empresas  nos  mais  diversos  segmentos
industriais, comerciais, financeiros e de prestação de serviços.

Estas empresas, geralmente sociedades anônimas, precisam evidenciar de forma
clara e transparente todas as transações efetuadas e principalmente as realizadas com
relação a outras empresas do mesmo grupo econômico.

Surge, assim, a necessidade da consolidação das demonstrações financeiras.  

Antes  de  adentrarmos  nos  conceitos  mais  técnicos  e  para  que  possamos
entendê-los adequadamente, poder-se-ia dizer que consolidação das demonstrações
financeiras se constitui no trabalho de eliminar toda e qualquer transação realizada
entre os componentes do grupo empresarial para que o grupo possa apresentar um
demonstrativo único. É como se fosse uma família em que o filho realizasse uma
venda ao seu pai e obtivesse lucro nessa venda. Esse lucro deve ser eliminado do
patrimônio da família, pois a família, como unidade econômica, não ganhou, ainda,
absolutamente nada.

A consolidação de balanços, como é mais conhecida, é um demonstrativo que
ganha importância cada vez maior em face da crescente busca de capital por parte
das empresas junto ao mercado de ações.

As demonstrações financeiras não consolidadas das empresas pertencentes a um
grupo empresarial perdem muitas informações, não sendo, muitas vezes, adequadas
na análise da tomada de decisões por parte dos acionistas minoritários e público em
geral.

Assim,  por  meio  da  consolidação  das  demonstrações  financeiras  podemos
conhecer a efetiva posição financeira da empresa controladora juntamente com as
suas controladas.
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Muitos  grupos  empresariais  são  constituídos  por  suas  atividades  serem
complementares  umas  das  outras.  É  exatamente  neste  contexto  que  devemos
analisar as demonstrações financeiras, pois representam um conjunto de atividades
empresariais.  Esta  análise  somente  será  válida  quando  realizada  com  base  nas
demonstrações consolidadas.

Os  arts.  249  e  250  da  lei  das  SAs  são  a  base  legal  das  demonstrações
consolidadas dos grupos empresariais.

Por força do art. 249 desta lei, o legislador delegou poderes para a Comissão de
Valores Mobiliários – CVM para que esta expedisse normas de caráter de observação
obrigatório por parte das companhias de capital aberto.

Desta  forma,  esta  autarquia,  através  da  Instrução  247/96,  com  alterações
posteriores,  editou os  procedimentos  que devem ser  adotados  nas demonstrações
financeiras consolidadas.

O Conselho Federal de Contabilidade, no âmbito de sua competência, por meio
da  Norma  Brasileira  de  Contabilidade  –  norma  Técnica  nº  8  (NBC  T  8),  editou
procedimentos  a  serem  observados  pelos  contabilistas  na  consolidação  das
demonstrações  contábeis.  Nesse  ato  reproduziu,  basicamente,  o  pronunciamento
proferido pela CVM.

O  objetivo  da  consolidação  é,  destarte,  apresentar  aos  interessados,
principalmente  acionistas  e  credores,  os  resultados  e  a  posição  financeira  da
sociedade controladora juntamente com suas controladas, como unidade econômica
única.

Ter-se-á, assim, o conhecimento do todo o que permite uma análise global do
grupo  empresarial,  visto  que  na  análise  individual  das  demonstrações  perde-se
algumas informações ou estas não são detectadas.

Na  consolidação  das  demonstrações  financeiras  de  um grupo  econômico,  a
maioria das transações realizadas entre componentes do grupo econômico devem ser
eliminadas, para se obter apenas os valores relativos as operações efetuadas com
terceiras pessoas (físicas ou jurídicas) que não façam parte do grupo econômico.

1.1 - LEI DAS S.A.

Pelo disposto na Lei das S.A., a consolidação é obrigatória em apenas poucas
situações, geralmente quando há o envolvimento de companhias de capital aberto e
no caso de grupos empresariais:

• Companhias Abertas (art.  249) – neste caso quando estas companhias abertas
apresentam mais de 30% de seu patrimônio líquido investido em controladas.

• Grupos  Empresariais  previstos  no  art.  275,  neste  caso  não  se  verifica  se  as
empresas são de capital aberto ou não, isto é, a sociedade de comando poderá ser
uma Ltda. e mesmo assim será necessária a consolidação.

Lei das S.A.
Art. 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do
valor  do  seu  patrimônio  líquido  representado  por  investimentos  em
sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas
demonstrações financeiras,  demonstrações consolidadas nos termos do
art. 250.
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Parágrafo  único.  A  Comissão  de  Valores  Mobiliários  poderá  expedir
normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas
na consolidação, e:
a)  determinar  a inclusão  de sociedades  que,  embora  não controladas,
sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia;
b) autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades
controladas.

Art.  275.  O  grupo  de  sociedades  publicará,  além  das  demonstrações
financeiras  referentes  a  cada  uma  das  companhias  que  o  compõem,
demonstrações  consolidadas,  compreendendo  todas  as  sociedades  do
grupo, elaboradas com observância do disposto no art. 250.
§1º  As  demonstrações  consolidadas  do  grupo  serão  publicadas
juntamente com as da sociedade de comando.
§2º A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras
nos termos desta lei, ainda que não tenha a forma de companhia.
§3º As companhias  filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações
financeiras  publicadas,  o  órgão  que  publicou  a  última  demonstração
consolidada do grupo a que pertencer.
§4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua
companhia  aberta  serão  obrigatoriamente  auditadas  por  auditores
independentes  registrados  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  e
observarão as normas expedidas por essa comissão.

NOTA: Conforme vimos no Capítulo  1,  o  Investimento  em Controlada deve
englobar os seguintes valores:

- O valor do investimento avaliado por EP no balanço;
- O ágio ou deságio não amortizado;
- A provisões para perdas permanentes, se existente.

 1.2 – A CVM

A  CVM,  autarquia  constituído  com  a  finalidade  de  regular  e  fiscalizar  as
operações de valores mobiliários, no âmbito de sua competência, estabelece normas
sobre as demonstrações contábeis das sociedades anônimas de capital aberto que, em
certas circunstâncias, são aplicadas às demais sociedades. Em termos de consolidação
das demonstrações contábeis, há a obrigação legal de cumprimento, por parte das
investidoras de capital aberto que possuírem participações societárias em controladas.

Esta  autarquia,  por  meio  da  Instrução  247/96,  solidificou  em  único  ato  os
procedimentos relativos à avaliação de investimentos permanentes pelo MEP e os de
consolidação de demonstrações contábeis.

Instrução CVM 247/96
Art.  21.  Ao  fim  de  cada  exercício  social,  demonstrações  contábeis
consolidadas devem ser elaboradas por:
I  –  companhia  aberta  que  possuir  investimento  em  sociedades
controladas, incluindo as sociedades controladas em conjunto referidas no
artigo 32 desta Instrução; e
II – sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta.
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1.3 - CONTROLADAS NÃO CONSOLIDADAS

Conforme previsto no parágrafo único, inciso “b”, do art. 249 da lei societária, há
situações  em  que,  mesmo  que  se  preencham  os  requisitos  da  consolidação  das
demonstrações contábeis, a CVM pode determinar que elas não devem ser incluídas
na consolidação.

Veja-se que a lei não explicitou os casos, remetendo a CVM essa incumbência. A
CVM, no art. 23 da Instrução 247/96, assim dispõe:

Art. 23. Poderão ser excluídas das demonstrações contábeis consolidadas,
sem  prévia  autorização  da  CVM,  as  sociedades  controladas  que  se
encontrem nas seguintes condições:

I  –  com efetivas  e  claras  evidência  de  perda  de  continuidade  e  cujo
patrimônio seja avaliado, ou não, a valores de liquidação; ou

II  –  cuja  venda  por  parte  da  investidora,  em  futuro  próximo,  tenha
efetiva e clara evidência de realização devidamente formalizada.

§1º  Em  casos  especiais  justificados,  poderão  ser  ainda  excluídas  da
consolidação,  mediante  prévia  autorização  da  Comissão  de  Valores
Mobiliários, as sociedades controladas cuja inclusão, a critério da CVM,
não represente alteração relevante na unidade econômica consolidada ou
que venha distorcer essa unidade econômica.
§2º No balanço patrimonial consolidado, o valor contábil do investimento
na sociedade  controlada  excluída  da  consolidação  deverá  ser  avaliado
pelo método da equivalência patrimonial.

§3º  Não  será  considerada  justificável  a  exclusão,  nas  demonstrações
contábeis consolidadas, de sociedade controlada cujas operações sejam
de  natureza  diversa  das  operações  da  investidora  ou  das  demais
controladas.

Desta forma, podemos dizer que a consolidação não se processa no caso de
controladas:

a) em que o controle seja temporário. Aqui a própria lei exclui a possibilidade
de consolidação,  pois  ela condiciona o processo  de consolidação a que o
investimento seja permanente.

b) que estão em processo de concordata, falência ou em reorganização total,
tendo em vista a descontinuidade destes investimentos o que os torna não
permanentes.

1.4 – NECESSIDADE DA CONSOLIDAÇÃO NAS EMPRESAS FECHADAS

Pelo que depreendemos da leitura do texto legal, as demonstrações financeiras
consolidadas são obrigatórias somente para as companhias abertas que controlem
outras empresas e quando essa participação represente 30% do seu PL e nos grupos
de sociedade. Os grupos de sociedades estão crescendo em todo mundo e também
no Brasil, por isso o estudo e o estabelecimento de normas mais eficazes em relação a
consolidação vêm crescendo de importância.

No Brasil existem muitas empresas de capital fechado com controladas que não
estão obrigadas a elaboração das demonstrações consolidadas, mas mesmo assim, as
elaboram para fins gerenciais sem divulgação externa.
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Ressalte-se,  por  fim,  que  o  objetivo  maior  das  demonstrações  financeiras  é
prestar informações úteis aos usuários, sendo que os aspectos legais devem, muitas
vezes,  serem  ultrapassados  para  ampliar  a  evidenciação.  Aliás,  é  nesse  mesmo
sentido que a lei se manifesta quando assevera que as companhias poderão elaborar
outros  demonstrativos  para  dar  maior  transparência  e  evidenciação  aos  fatos
contábeis.

2 – CONCEITOS BÁSICOS

2.1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Demonstrações contábeis consolidadas representam o resultado da agregação
das demonstrações contábeis de diversas empresas pertencentes a um único grupo
econômico, das quais uma detém o controle direto ou indireto sobre as outras, em
que são eliminados os saldos e os resultados decorrentes das operações realizadas
entre as empresas do grupo.

As  demonstrações  contábeis  que  devem  ser  consolidadas  são:  o  balanço
patrimonial consolidado, a demonstração consolidada do resultado do exercício e a
demonstração  consolidada  das  origens  e  aplicações  de  recursos.  Igualmente  as
demonstrações  individuais  ou  não  consolidadas  das  empresas,  as  demonstrações
consolidadas  devem ser  complementadas  por  notas  explicativas  e  outros  quadros
analíticos julgados necessários à completa evidenciação da situação patrimonial e dos
resultados consolidados.

Exemplo: 

A uma determinada empresa A participa do capital social de outras empresas, a
B e a C, que são suas controladas. A empresa A mantém operações comerciais com
suas controladas.

Analisado de forma isolada,  estamos diante  de três empresas  distintas,  cada
uma delas com personalidade jurídica própria. Porém, em conjunto formam o grupo
ABC. Para obtermos o patrimônio do grupo ABC, ou a verdadeira posição econômica e
financeira  desse  grupo,  é  necessário  somarmos  os  valores  constantes  nas
demonstrações contábeis de cada uma das participantes do grupo econômico, além de
eliminarmos  os  resultados  de  operações  e  saldos  decorrentes  de  operações  e
transações realizadas entre as empresas.

Desta  forma,  as  demonstrações  consolidadas  representam  o  somatório  das
demonstrações  das  empresas  pertencentes  ao  grupo  societário  de  cuja  soma  é
subtraído o resultado de operações realizadas entre empresas deste mesmo grupo.

Assim, (Resultado de A + B + C) – (Resultado de operações  entre Empresas
ABC) = Resultado Consolidado ABC.

Convém frisar que a entidade ABC não possui personalidade jurídica e não há
registros contábeis. Ela existe apenas para fins de consolidação. Para a elaboração da
consolidação são usados apenas papéis de trabalho de consolidação.

2.2 - CONSOLIDAÇÃO DO PONTO DE VISTA SOCIETÁRIO E FISCAL
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Sob  o  aspecto  fiscal  ou  societário,  a  consolidação  não  gera  nenhum efeito,
porque:

1. Os  efeitos  do  imposto  de  renda  e  demais  tributos  são  calculados
individualmente em cada empresa pertencentes do grupo societário. Assim,
mesmo  que  determinada  empresa  pertencente  ao  grupo  tenha  prejuízo
contábil ou fiscal, não poderá compensá-lo com o lucro de outra.

2. Em termos societários, os dividendos são calculados sobre o lucro de cada
empresa e não sobre o lucro consolidado do grupo.

2.3 - CONSOLIDAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO INVESTIDOR OU CREDOR

 Com relação ao público externo, como o investidor ou do credor, a consolidação
representa a possibilita de ele efetuar uma análise ou apreciação mais criteriosa e
transparente  com  relação  às  garantias  de  seus  créditos  e  lucratividade  de  seus
investimentos.

Oferecendo dados adicionais para análise, tais como:

• Visualização do potencial do grupo para geração de recursos;

• Melhor  análise  de  todos  os  índices  relacionados  a  cada  empresa
individualmente e ao grupo.

• Possibilita a avaliação do índice de liquidez e endividamento por empresa e
global;

• Possibilita a avaliação dos índices de lucratividade por empresa e global;

 2.4  -  CONSOLIDAÇÃO  DO  PONTO  DE  VISTA  ADMINISTRATIVO  E
GERENCIAL
 O  aspecto  mais  importante  e  de  maior  utilidade  da  consolidação  das
demonstrações  contábeis  é  sem  dúvida  sob  o  ponto  de  vista  administrativo  e
gerencial, pois esta prática  possibilita:

• A administração e o gerenciamento dos recursos econômicos e financeiros
aplicados e gerados pelos integrantes grupo de empresas;

• Obtenção de fluxo de caixa individual por empresa e global;

• Permite  visualização  das  necessidades  de  recursos  de  terceiros  e/ou  de
acionistas;

• Avaliar o desempenho isolado de cada empresa e global;
• O  planejamento  tributário,  embora  a  consolidação  não  traga  reflexos

tributários;
• Excluir a tributação ou o pagamento de tributos sobre lucros não realizados

decorrentes de operações entre empresas consolidadas.
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3 – TÉCNICAS DE CONSOLIDAÇÃO

Já  vimos  que  o  objetivo  principal  da  consolidação  é  apresentar  a  posição
financeira e os resultados das operações das diversas empresas do grupo, como se
fossem uma única empresa, ou como se fosse uma família.

Desta forma, de posse das demonstrações financeiras de todas as empresas que
compõem um grupo econômico, teremos em mãos a matéria prima para o produto
final que é a consolidação. A técnica adotada será, a princípio, somar os saldos das
contas de todas essas demonstrações.

Exemplo:

Considerando a existência de três empresas que possuam os seguintes valores
de disponível em suas demonstrações a serem consolidadas:

Pantera S.A. 2.400,00
Felina S.A. 1.700,00
Bichano S.A. 2.100,00
Total Consolidado 6.200,00

Percebe-se  que o  total  do  Disponível  é  o  somatório  do  Disponível  das  três
empresas, cujo valor é de $ 6.200,00.

O mesmo deverá ser feito para as demais contas do balanço, como Duplicatas a
Receber e a Pagar, Estoques, Imobilizado, etc.

3.1  –  NECESSIDADE  DE  UNIFORMIDADE  DE  CRITÉRIOS  CONTÁBEIS
ENTRE AS EMPRESAS CONSOLIDADAS

Para  que  o  processo  de  consolidação  seja  possível  é  necessário  que  as
empresas do grupo adotem demonstrações contábeis uniformes, visto que em muitos
casos a consolidação consiste no somatório de linha por linha das demonstrações. 

Desta  forma,  a  controladora,  que  é  a  responsável  pela  consolidação,  deve
adotar Manual de Diretrizes Contábeis do Grupo, obrigando suas filiadas a seguí-lo,
contemplando:

- Elenco de Contas Padronizado;

- Definição das Práticas Contábeis Uniformes;

- Uniformidade de reavaliação;

- Manual de consolidação.

Ressalte-se que esses manuais devem abranger Modelos das Demonstrações
Financeiras. Neste contexto, os planos de contas de todas as empresas componentes
do grupo econômico devem prever um controle segregado das contas e operações
que serão objeto de eliminação na consolidação.

3.2 – ELIMINAÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO

Evidentemente que a consolidação não reside somente na soma dos saldos de
cada  conta  das  diversas  empresas.  É  preciso  que  sejam  eliminados  os  saldos
existentes ou transações realizadas entre as empresas do grupo.
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Pela relevância, apresentamos alguns exemplos de eliminações que se fazem
necessárias:

3.2.1 - SALDOS DE BALANÇOS

3.2.1.1 - DUPLICATAS A RECEBER

As  Duplicatas  a  Receber  de  empresa  pertencente  ao  grupo  decorrente  de
vendas de mercadorias ou da prestação de serviços a outra empresa do mesmo grupo
devem ser eliminadas. Salienta-se que a outra empresa do grupo deverá ter esses
valores em saldo a pagar na conta Fornecedores.

Desta forma, o lançamento de eliminação dos saldos de Duplicatas a Receber e
Fornecedores  será:

   Fornecedores (empresa X)
a Duplicatas a Receber (empresa Y)

Débito Crédito
3.000,00

3.000,00

3.2.1.2 - INVESTIMENTOS

Os investimentos na participação do capital de outras sociedades participantes
do grupo econômico devem ser eliminados.

Sabemos que os investimentos  relevantes são contabilizados pelo MEP, com
isso haverá na sociedade investidora um valor proporcional ao valor do patrimônio
líquido das sociedades investidas que podem ser coligadas ou controladas.

Como  as  demonstrações  financeiras  da  investidora  que  serão  usadas  na
consolidação terão os seus investimentos contabilizados pelo método da equivalência
patrimonial, a sua eliminação será feita tendo como contrapartida as diversas contas
do patrimônio líquido da controlada. Os valores a serem eliminados em cada uma das
contas  do  PL  da  sociedade  investida  devem  ser  proporcionais  ao  percentual  de
participação que a empresa de comando tiver da controlada.

Desta forma, teremos o seguinte lançamento de eliminação dos investimentos:

Débito Crédito
   Diversos
a Investimentos da Controladora
   Capital Social das Controladas
   Reservas de Capital das Controladas
   Reservas de Lucros das Controladas
   Lucros Acumulados das Controladas 

8.800,00
2.600,00
1.400,00
2.100,00 14.600,00

         

Perceba que a eliminação do investimento é como se a conta investimentos no
ativo da controladora representasse um valor a receber da controlada, e uma parte
das contas  do patrimônio líquido da controlada representasse um valor  a pagar à
controladora.

Mais uma vez chamamos aquele exemplo em que fizemos a comparação do
grupo empresarial a uma família. Imagine que o pai seja sócio do filho e queremos
demonstrar  o  patrimônio  da  família.  Devemos  eliminar  o  investimento  do  pai  no
negócio do filho, pois para a família esse negócio não trouxe nenhum incremento
patrimonial. Apenas saíram recursos do bolso do pai e foram parar no bolso do filho!!!
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3.2.1.2 – CONTAS CORRENTES

Existem algumas situações, embora vedadas pela lei das sociedades anônimas,
em que as operações entre as empresas do grupo são registradas mediante débitos e
créditos em conta corrente. Desta forma, na data do balanço, deve haver um saldo
devedor  numa  empresa  e  um  correspondente  saldo  credor  noutra.  Esses  saldos
intercompanhias deverá ser eliminados mediante o seguinte lançamento:

Débito Crédito
   Contas Correntes Credoras (Empresa A) 1.350,00
a Contas Correntes Devedoras (Empresa B) 1.350,00

3.2.2  -  SALDOS  DAS  DEMONSTRAÇÕES  DOS  RESULTADOS  DO
EXERCÍCIO

3.2.2.1 - VENDAS

As  vendas  de  uma  empresa  para  outra  empresa  do  grupo,  devem  ser
eliminadas.  Ressalte-se  que  a  eliminação  deve  alcançar,  também,  o  custo  dos
produtos ou mercadorias vendidas, conforme veremos em momento oportuno.

Débito Crédito
   Vendas (Empresa A) 1.650,00
a Custo dos Produtos Vendidos (Empresa B) 1.650,00

3.2.2.2 - COMISSÕES SOBRE VENDAS, JUROS E OUTROS

Os valores decorrentes de comissões sobre vendas, juros e outros quaisquer
valores realizados entre as companhias, devem ser eliminados na consolidação das
demonstrações contábeis:

Débito Crédito
   Receitas – comissões e juros (Empresa A) 1.400,00
a Despesas – comissões e juros (Empresa B) 1.400,00

3.3  –  NECESSIDADE  DE  CONTROLES  DAS  TRANSAÇÕES  ENTRE  AS
EMPRESAS DO GRUPO

Com o  objetivo  de  efetuar  a  eliminação  das  operações  realizadas  entre  as
empresas do grupo, no momento da consolidação, é necessário que, durante o ano
(período ou exercício  social),  essas  transações e  os  saldos  intercompanhias  sejam
controlados em registros extra contábeis, para permitir a apuração dos valores de
vendas, juros, comissões e outras receitas ocorridas durante o exercício que devem
ser eliminados.

Também os saldos de balanços devem ser controlados à parte e destacados
para facilitar a consolidação. Ressalte-se que esses controles são realizados com a
utilização adequada de um Plano de Contas que deve prever o registro desses saldos e
dessas transações entre as sociedades em contas específicas.

 

3.4 – PAPÉIS DE TRABALHO
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São  diversas  as  formas  de  se  fazer  a  consolidação  das  demonstrações
financeiras, porém sempre em registros extra-contábeis. Entre elas destacamos as
seguintes:

a) Utilização de papéis de trabalho elaborados manualmente;
b) Pela  utilização  de  fichas  de  razão  (extra-contábeis),  individualizadas  por

conta  que  será  utilizada  na  consolidação.  Nesta  ficha  serão  lançados  os
saldos de cada empresa a ser consolidada para, após, efetuar os registros
dos lançamentos de eliminação de consolidação, chegando-se, finalmente,
aos saldos consolidados por conta.

Na prática a forma mais usual e prática é a da elaboração de papéis de trabalho
manualmente.

3.5 – LUCROS NAS TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS

3.5.1 - INTRODUÇÃO

O artigo 250 da Leis das S.A. estabelece:

Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:

I - as participações de uma sociedade em outra;

II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;

III  -  as  parcelas  dos resultados  do exercício,  dos lucros  ou  prejuízos
acumulados  e  do  custo  de  estoques  ou  do  ativo  permanente  que
corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as
sociedades.

§  1º  A  participação  dos  acionistas  não  controladores  no  patrimônio
líquido  e  no  lucro  do  exercício  será  destacada,  respectivamente,  no
balanço  patrimonial  e  na  demonstração  do  resultado  do  exercício.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2º A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que
não  for  absorvida  na  consolidação,  deverá  ser  mantida  no  ativo
permanente,  com  dedução  da  provisão  adequada  para  perdas  já
comprovadas, e será objeto de nota explicativa.

§  3º  O  valor  da  participação  que  exceder  do  custo  de  aquisição
constituirá  parcela  destacada  dos  resultados  de  exercícios  futuros  até
que fique comprovada a existência de ganho efetivo.

§ 4º Para fins  deste  artigo,  as  sociedades  controladas,  cujo  exercício
social termine mais de 60 (sessenta) dias antes da data do encerramento
do  exercício  da  companhia,  elaborarão,  com observância  das  normas
desta  Lei,  demonstrações  financeiras  extraordinárias  em  data
compreendida nesse prazo.

O disposto nos incisos I e II foi desenvolvido nos exemplos anteriores, pelos
quais demonstramos o modo de fazer as eliminações para efeito de consolidação.

Já o inciso III estabelece que as demonstrações consolidadas não devem incluir
os lucros ou prejuízos nas transações efetuadas entre as empresas do grupo. Desta
forma, estes valores devem ser eliminados no processo de consolidação.

Os exemplo mais comuns dessa natureza de operação são:
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a) Receitas auferidas decorrentes de:
- juros cobrados;
- comissões de vendas;
- dividendos recebidos, se creditado à receita.

b) Lucros ou Prejuízos de operações de vendas entre as sociedades que ainda
permaneçam nos ativo da sociedade compradora dos bens.

3.5.2 - JUROS, COMISSÕES E OUTRAS RECEITAS INTERCOMPANHIAS

Veja-se que estas parcelas são registradas como receitas numa das empresas e
como despesas noutra empresa do grupo. Esses valores não representam receitas e
despesas  efetivas  com  terceiros,  de  fora  da  empresa.  Logo,  na  Demonstração
Consolidada dos Resultados do Exercício esses valores devem ser excluídos.

Os lançamentos de eliminação desses resultados são os seguintes:

a) Para eliminar juros intercompanhias

   Receita de Juros (empresa A)
 a Despesas de Juros (empresa B) 1.000,00

b)  Para  eliminar  comissões  de  vendas  cobradas  pela  controladora  A  da
controlada B

   Receita de Comissões de Vendas (A)
a Despesas de Comissões de Vendas (B)    500,00

3.5.3 - DIVIDENDOS

Os dividendos recebidos necessitam de uma análise para verificar como foram
contabilizados na sociedade investidora ou recebedora.

De  regra,  nas  empresas  que  participam  do  processo  de  consolidação,  os
investimentos  são  avaliados  pelo  MEP.  Neste  caso,  os  dividendos  recebidos  não
comporão o resultados, mas diminuirão o valor do investimento. Desta forma, neste
caso, não haverá eliminação a fazer na Demonstração do Resultado do Exercício.

Porém,  quando a empresa adota o Método de Custo  na avaliação dos seus
investimentos, os dividendos são creditados em receita e devem ser eliminados no
processo de consolidação. Veja-se que essa hipótese não representa um procedimento
habitual, pois somente ocorrerá por determinação da CVM, de inclusão de empresas
mesmo não controladas.

4 – FORMAS DE EVIDENCIAÇÃO

O art. 24 da Instrução CVM nº 247/76, estabelece que:

Art. 24. Para a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a
investidora deverá observar; além do disposto no art. 10, os seguintes
procedimentos:
I – excluir os saldos de quaisquer contas ativas e passivas, decorrentes
de transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
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II – eliminar o lucro não realizado que esteja incluído no resultado ou no
patrimônio  líquido  da  controladora  e  correspondido  por  inclusão  no
balanço patrimonial da controlada;

III – eliminar do resultado os encargos de tributos correspondentes ao
lucro  não  realizado,  apresentando-os  no  ativo  circulante/realizável  a
longo prazo – tributos diferidos, no balanço patrimonial consolidado.

Parágrafo  único.  No  processo  de  consolidação  das  demonstrações
contábeis, não poderá ser efetuada a compensação de quaisquer ativos
ou passivos pela dedução de outros passivos ou ativos, a não ser que
exista  um  direito  de  compensação  e  a  compensação  represente  a
expectativa quanto à realização do ativo e à liquidação do passivo.

Já  vimos,  nos  itens  anteriores,  exemplos  de  consolidação  relativos  a  esse
dispositivo. Quanto aos aspectos relativos a tributos, os veremos em tópico específico.

5  –  TRATAMENTO  CONTÁBIL  E  LEGAL  DAS  PARTICIPAÇÕES
MINORITÁRIAS NOS PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO

5.1 – FUNDAMENTO

O controle que uma empresa exerce sobre a outra não representa, na maioria
das vezes,  uma subordinação total  ou de forma linear,  isto é, a  controladora  não
possui,  direta  ou  indiretamente,  100%  das  ações  da  controlada.  Geralmente  o
controle  é  relativo,  em percentual  menor.  Desta  forma,  o  restante  das  ações  ou
quotas  da controlada  pertence  a  outras  pessoas  jurídicas ou  físicas,  denominadas
minoritárias.

Em  raras  circunstâncias  a  controladora  não  é  a  acionista  majoritária,  mas
consegue assumir o controle. Com isso, os demais acionistas, que serão majoritários,
serão chamados de não controladores.

Para evidenciar a parcela  do capital  desses  minoritários  (ou  majoritários  não
controladores), na consolidação do balanço, deve-se destacar do patrimônio líquido
consolidado os valores a eles pertencentes. Assim, no patrimônio líquido consolidado
deve aparecer  apenas a parte que realmente  pertence  aos acionistas da empresa
controladora.

Destarte,  a  participação  dos  minoritários  e  dos  não  controladores  deve  ser
classificada  em  grupo  isolado  no  Balanço  Patrimonial  consolidado,  imediatamente
antes do Patrimônio Líquido, pelo fato de caracterizar, no demonstrativo consolidado,
uma obrigação dos controladores para com estas pessoas ou empresas.

Se não fosse feita essa segregação, o patrimônio consolidado estaria distorcido
com  valor  a  maior,  representado  por  esta  parcela  pertencente  a  esses  terceiros
minoritários.

5.2  –  TRATAMENTO  LEGAL  E  A  APRESENTAÇÃO  NO  BALANÇO
PATRIMONIAL

A Lei das S.A. trata do assunto no título “Normas sobre Consolidação”. O §1º do
art. 250 assim dispõe:

Art. 250. ...
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§1º A participação dos acionistas controladores no patrimônio líquido e no
lucro líquido do exercício  será destacada, respectivamente,  no balanço
patrimonial e na demonstração consolidada do resultado do exercício.

Conforme já frisamos,  esse destaque há de ser  feito de forma segregada e
antes do patrimônio líquido, após o REF, através da criação de uma conta específica
no balanço consolidado.

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

PC

PELP

REF

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA EM CONTROLADA CONSOLIDADA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

5.3 – APURAÇÃO DO VALOR DA PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA

5.3.1 - NO BALANÇO CONSOLIDADO

Conforme visto, a participação minoritária representa a parcela do capital de
empresas controladas consolidadas que pertence a acionistas ou sócios minoritários
(terceiros fora do grupo). Assim, o valor dessa participação é constituído, antes de
qualquer outro valor, pelo capital que essas minoritários integralizaram, como segue:
 

 Capital da Controlada B  R$  %

Detido pela Controladora A  270.000,00      90%

Detido por Sócios Minoritários     30.000,00         10%

TOTAL   300.000,00      100%

Porém, sabemos que o patrimônio líquido da controlada não é constituído, de
regra,  somente  por  capital,  pois  na  maioria  das  empresas  ela  está  representado,
também, pelos Lucros e Reservas. Ora, se os sócios minoritários participam com um
percentual  no  capital  social,  eles  têm o  direito  de  participar  também,  na  mesma
proporção das ações possuídas, sobre os Lucros e Reservas. 

Assim, o valor da participação minoritária em controladas que deve constar no
demonstrativo consolidado é constituído pela soma das participações desses sócios
minoritários no patrimônio líquido das controladas em que participam.
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Exemplo: 

Suponha que a empresa controlada “B” possua o seu capital social dividido em
500.000 ações com valor nominal de R$ 1,00 por ação e que seu Patrimônio Líquido
seja constituído conforme a seguir demonstrado.

Patrimônio Líquido  R$

Capital Social 500.000,00

Reserva de Capital                            170.000,00

Reserva de Lucros                            180.000,00

Lucros Acumulados                           150.000,00  

Patrimônio Líquido Total                  1.000.000,00

Considerando,  por  hipótese,  que  20%  das  500.000  ações  não  pertencem  à
Controladora (que está fazendo a consolidação), logo devemos aplicar essa mesma
percentagem sobre as demais contas do patrimônio líquido, pois esse valor pertence
ou é de direito dos minoritários ou não controladores. Teremos, então, a seguinte
situação:

Patrimônio Líquido da Controlada B
Contas         Valor Total       Minoritário      Controladora A     
                      (20%)         (80%)             

Capital Social                  500.000        100.000         400.000

Reserva de Capital 170.000             34.000                136.000

Reserva de Lucros 180.000    36.000               144.000

Lucros Acumulados 150.000                30.000          120.000
Total         1.000.000              200.000          800.000

O valor apurado que pertence aos minoritários totaliza R$ 200.000,00. Esse é o
valor que deve ser segregado no balanço consolidado. O lançamento para fins dessa
segregação na consolidação será:

Discriminação     Débito     Crédito

Capital Social 100.000,00
Reserva de Capital  34.000,00

Reserva de Lucros 36.000,00
Lucros Acumulados   30.000,00

a Participação Minoritária em 
Controladas Consolidadas 200.000,00

Não é demais repetir que o valor de R$ 200.000,00 deverá constar no Balanço
Patrimonial  Consolidado fora  do Patrimônio Líquido,  logo  acima deste  e abaixo de
Resultados de Exercícios Futuros.

5.3.2 - NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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O  valor  a  ser  destacado  na  Demonstração  Consolidada  do  Resultado  do
Exercício  é  a  parcela  do  lucro  das  controladas  consolidadas  que  se  refere  à
participação minoritária.

Suponho o mesmo percentual  do exemplo anterior (20%) e que a empresa
controlada tenha obtido um resultado de R$ 300.000,00, o valor a ser destacado na
consolidação  referente  a  participação  minoritária  é  de  R$  60.000,00  (20% de  R$
300.000,00).

No  exemplo  de  forma  de  apresentação  a  seguir,  supomos  que  o  lucro  da
controladora tenha sido de R$ 500.000,00 e o da Controlada B, de R$ 300.000,00,
totalizando um lucro total de R$ 800.000,00.

Assim,  podemos apresentar  esse  destaque  na demonstração  consolidada do
resultado do exercício, do seguinte modo:

Controladora A  e sua Controlada B
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Bruta  
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
...
Lucro Líquido Total 800.000,00
(-) Participações Minoritárias nos 
             Resultados Consolidados (60.000,00)
Lucro Líquido Consolidado 740.000,00

Deve-se  atentar  ao  fato  de  que  a  eliminação  dos  valores  pertencentes  aos
minoritários e aos não controladores deve ser realizada mesmo quando existem lucros
não realizados no patrimônio líquido das controladas, o que afetará o resultado da
controladora,  mas  não  poderá  afetar  a  participação  minoritária  (ou  não
controladores).

Assim, esses minoritários têm direito de participar no resultado das controladas
de que são sócios, ainda que haja lucro decorrente de operações com a controladora,
pois esse lucro será eliminado para apurar o valor pertencente ao grupo econômico,
mas não para apurar a participação dos minoritários ou não controladores. Aliás, este
é  um  dos  principais  objetivos  da  consolidação  e  apuração  da  participação  dos
acionistas minoritários.

6 – TRATAMENTO DE IMPOSTOS NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

6.1 – IMPOSTO DE RENDA NA TRANSAÇÃO COM ATIVOS

Como foi visto, dos itens a serem eliminados nas demonstrações consolidadas
temos os lucros não realizados decorrentes de transações entre as empresas do grupo
econômico.  Muitos  desses  lucros  quando  foram  contabilizados  individualmente  e
eliminados na consolidação são resultados tributáveis nas sociedades em que foram
lançados. Desta forma, para que não haja um lucro eliminado e uma despesa com o
imposto de renda presente, há de se considerar:
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a) se  esse  lucro for  eliminado agora  para ser  incluído posteriormente  como
lucro na consolidação, devemos excluir o imposto incidente sobre esse lucro
para incluí-lo quando aquele lucro for apresentado na consolidação;

b) se, porém, o lucro for eliminado na consolidação e nunca mais aparecer, não
haverá  ajuste  a  fazer,  pois,  neste  caso,  a  despesa  com a incidência  de
imposto  é  de fato  uma despesa contabilmente  de agora  também para a
consolidação ou o ajuste se concretizará na forma de acréscimo ao custo do
bem.

Exemplo: 

Quando  uma  controlada  vende  estoques  a  sua  controladora,  e  se  nesta
operação ela obteve lucro e tributada e que parte desses estoques não foi vendido
pelo adquirente, a parcela do lucro não realizado deve ser eliminada na consolidação.
Neste  caso,  deverão  ser  efetuados  os  ajustes  relativos  ao  imposto,  de  forma
proporcional ao valor do lucro não realizado.

Assim, os ajustes a serem realizados serão:

a) No Balanço Patrimonial Consolidado

Dever-se-á creditar a conta de lucros ou prejuízos acumulados, pois estaremos
eliminando uma despesa (imposto de renda). Já no ativo circulante deverá haver um
débito na conta antecipação de imposto (Imposto de Renda a compensar), visto que
quando da realização do lucro esse imposto será devido pela controladora.

b) Na Demonstração Consolidada do Resultado do Exercício

Neste  demonstrativo  o  ajuste  deverá  ser  no  valor  da  parcela  referente  à
provisão para imposto de renda.

Supondo os seguinte valores:

• Lucro  bruto  obtido  pela  vendedora,  ainda  existente  nos  estoques  da
compradora → R$ 100.000,00;

• IR em que a vendedora incorreu na parte relativa a esse lucro → 15% de R$
100.000,00 = R$ 15.000,00.

Os ajustes necessários serão:

a) No Balanço Consolidado

Débito no Ativo Circulante → R$ 15.000 (Imposto de Renda a Compensar)
Crédito no Lucros Acumulados → R$ 15.000 (Lucros Acumulados)

b) Na Demonstração Consolidada do Resultado 

Nesta demonstração o lançamento só é feito na parte relativa a despesa do
imposto,  como se  fosse  partida simples,  já  que o ajuste  no  AC  foi  realizado no
lançamento anterior.

Com isso tem o acerto global, pois, com a venda do estoque intercompanhias,
estava-se aumentando o lucro não pelo seu montante de R$ 100.000,00, mas pelo
valor líquido de R$ 85.000,00, já que o imposto se encarregara de reduzir aquela
importância.
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6.2 – ICMS e IPI

É sabido que esses impostos, quando recuperáveis, não devem fazer parte do
custo de aquisição dos estoques da compradora. Também não fazem parte da receita
líquida da vendedora. Porém, alguns ajustes se fazem necessários.

Exemplo: 

Suponha que uma controladora venda por R$ 10.000 (valor que contém o ICMS
= 15%), mais o IPI = 2.000, estoque que lhe custou (líquido do ICMS e do IPI) R$
6.000.

Assim, ela apresentará a seguinte estrutura de resultado:

Faturamento bruto .......................................... 12.000
(-) IPI ...........................................................    (2.000)
Receita bruta ................................................. 10.000
(-) ICMS .......................................................    (1.500)
Receita líquida ...............................................  8.500
(-) CPV .........................................................  6.000
Lucro bruto ...................................................     2.500

Perceba que os valores do IPI e do ICMS terão sido debitados e creditados
às contas próprias.

Assim,  se  esse  estoque  permanecer  no  balanço  da  controlada  adquirente,
teremos:

a) No Balanço Consolidado

Haverá a necessidade normal da eliminação do lucro não realizado de R$ 2.500,
mas nenhum ajuste em termos de IPI e ICMS. Saldos a recolher ou a compensar
desses  impostos  são  obrigações  ou  direitos  também  válidos  no  demonstrativo
consolidado.

b) Na Demonstração Consolidada do Resultado 

Haverá necessidade da eliminação do Custo dos Produtos Vendidos, bem como
da  Receita  Líquida,  do  ICMS,  da  Receita  Bruta,  do  IPI  e  do  Faturamento  Bruto
relativos a tal transação.

Assim, os únicos ajustes se darão na demonstração consolidada do resultado da
forma costumeira, apenas com mais detalhes:

 Débito Crédito
Faturamento Bruto  12.000  
a IPI     2.000
a ICMS     1.500
a CPV   6.000
a Estoques (lucros não realizados)   2.500

Acertando-se  o  Faturamento  Bruto,  o  IPI,  o  ICMS  e  o  CPV,  estarão
automaticamente ajustados a Receita Bruta, a Receita Líquida e o Lucro Bruto.

Se estes impostos não forem recuperáveis pela empresa compradora, já
estarão por ela acrescidos ao custo dos estoques e o ajuste é exatamente o visto.
Recorde-se que, se os impostos forem recuperáveis, a empresa compradora terá
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estocado R$ 8.500 (12.000 – IPI – ICMS) e, se não foram recuperáveis para ela,
terá ativado o total de R$ 12.000.

Nesta última hipótese,  ao se eliminar o lucro não realizado de R$ 2.500, o
estoque consolidado cairá de R$ 12.000 para R$ 9.500, correspondente aos originais
R$ 6.000 mais R$ 3.500 de impostos (IPI + ICMS) não recuperáveis.

Esse acréscimo de valor é correto, já que esse procedimento de adição para o
ICMS e o IPI é exatamente o indicado para a mensuração do custo de aquisição de
estoques, tanto para as demonstrações individuais quanto às consolidadas. 

7  –  TRATAMENTO  DOS  ITENS  NÃO  REALIZADOS  EM  OPERAÇÕES
INTERCOMPANHIAS 

7.1 – LUCROS NOS ESTOQUES

7.1.1 - EXEMPLOS

Nas  vendas  a  preço  de  custo  não  há  lucro  nem prejuízo  nos  estoques  não
realizados. Desta forma, na consolidação serão eliminados os custos das mercadorias
ou dos produtos vendidos, bem como as vendas.

Entretanto,  quando as vendas são realizadas a preços  de mercado,  incluindo
lucros ou prejuízos, podem ocorrer duas situações:

1. A  empresa  compradora  já  revendeu  as  mercadorias  para  terceiro,  não
havendo nenhum saldo daquelas mercadorias em estoque na data base da
consolidação;

2. A empresa adquirente das mercadorias as mantém no todo ou em parte em
seu estoque, na data-base da consolidação.

Veja  que no  primeiro  caso  não  há  mais  estoque,  logo  não  haverá  também
lucros  nos  estoques  decorrente  das  operações  entre  sociedades.  Desta  forma,  as
únicas operações de eliminação que devem ser realizadas são a eliminação das vendas
contra os custos das vendas.

Já na segunda hipótese, quando ainda há saldo em estoque de mercadorias
compradas  de  sociedade  do  grupo,  na  data  de  consolidação,  haverá  lucros  não
realizados  nos  estoques.  Esse  lucro  nos  estoques  deve  ser  eliminados,  pois  não
representa um lucro efetivamente realizado de operações com terceiros.

7.1.2 - FUNDAMENTO

Com a eliminação dos lucros não realizados da consolidação das demonstrações
contábeis, estar-se-á avaliando os ativos de acordo com os princípios de contabilidade
e de conformidade com os critérios de avaliação de ativos previstos na Lei das S.A.

Conforme  disposto  no  art.  183  da  lei  societária,  os  estoques  devem  ser
avaliados pelo custo de aquisição ou o valor de mercado quando este for inferior. No
caso  de  demonstrações  consolidadas  devemos  entender  como  custo  aquele  valor
considerado para o conjunto, como se fosse uma única empresa.
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Assim, os estoques adquiridos por uma empresa do grupo que se encontrem
em outra, devem ser avaliados pelo valor pago pelo grupo a terceiros não integrantes
do grupo.

7.2 – LUCROS NOS ATIVOS PERMANENTES

7.2.1 - INTRODUÇÃO

Nos  tópicos  anteriores  tratamos  dos  lucros  não  realizados  nos  estoques.
Entretanto,  existe  a  possibilidade de haver  lucros  ou  prejuízos  não  realizados  em
outras  contas  de  ativos  decorrentes  de transações  entre  as  empresas  do  mesmo
grupo econômico.  Esta  possibilidade decorre  de previsão  da lei,  que  assevera  ser
necessário também a eliminação dos lucros no ativo permanente.

Consoante o texto da leis, esses lucros, quando não realizados, também devem
ser eliminados no processo de consolidação das demonstrações financeiras. Como a lei
menciona os  lucros  do Ativo Permanente,  ela está se referindo a possibilidade de
ganhos nas transações com Investimentos permanentes, Imobilizado e Diferido.

Com relação a possibilidade de haver vendas de ativo diferido, ressalte que
essa é um possibilidade remota de acontecer e se ocorrer esta hipótese a técnica
de  eliminação  será  semelhante  a  adotada  aos  demais  casos.  Desta  forma,
trataremos apenas os casos de transações com investimentos e o imobilizado. 

7.2.2 - LUCRO OU PREJUÍZO EM INVESTIMENTOS

As empresas de um grupo econômico podem possuir participações acionárias
em outras empresas não pertencentes ao mesmo grupo, por não serem relevantes.
Essas  participações  e  mesmo  as  que  tenha  de  empresas  do  grupo  podem  ser
transacionadas com outras empresas também pertencentes ao conglomerado. Nessa
transação, a empresa vendedora pode auferir algum ganho (ganho não operacional)
ou  incorrer  em prejuízo  (perda  não  operacional)  Se  o  resultado  da  transação  foi
positivo, isto é, lucro, ele deverá ser eliminado na consolidação pois não houve, com
terceiros, nenhuma realização. 

Para  efetuar  a  eliminação  desse  ganho,  devemos  analisar  cuidadosamente
todas as transações, visto que serão diferentes os modos de determinar a eliminação.

A fim de objetivar o estudo, passemos a análise do seguinte caso hipotético:

Determinada empresa “A” possui o controle acionário de outra empresa, a “B”.
Além desse controle acionário em “B”, ela possui participação acionário na coligada
“C”, com 40 % do capital social desta coligada. O restante do capital social da coligada
“C” (60%) pertence a outros acionistas que não fazem parte do grupo econômico. A
controladora  “A”  vende  essa  participação  acionária  que  possui  em  “C”  para  a
controlada “B”. Suponha que a venda dessa participação acionária tenha ocorrido por
$ 10.000,00 e que a controladora obteve um ganho de $ 1.000,00 nessa transação.
Verifica-se que houve uma transação com lucro entre companhias do grupo e que
esse lucro se encontra no ativo de outra empresa do mesmo grupo econômico. 

A primeira análise deve recair na determinação de que método de avaliação de
investimentos está sendo adotado pelas empresas envolvidas.
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Se o método adotado for o da equivalência patrimonial nas empresas envolvidas
na  transação,  a  adquirente,  controlada  “B”,   deverá  registrar  a  aquisição  da
participação acionária do seguinte modo:

Débito  Crédito
Investimento na coligada C
Valor da equivalência patrimonial  9.000,00
   Ágio  1.000,00
a Bco c/ movimento         10.000,00

Já a controlada “A” deve realizar a baixa do seu investimento na coligada “C”.
Para tanto se utilizará do seguinte lançamento:

   Débito      Crédito

Bco c/ movimento     10.000,00
a Investimento na coligada “C”  9.000,00
a Receita não operacional 1.000,00

Mas os fatos não acabam por aqui. Perceba que houve um ganho na venda que
a controladora “A” fez para a controlada “B” e que esse resultado está no ativo da
controlada  “B”  e  foi  computado  no  resultado  de  “A”.  Na  consolidação  esse  valor
precisa ser eliminado, pois não representa, para o grupo, um ganho, visto que não
houve a transferência (realização) do resultado para terceiros. Adotaremos o seguinte
lançamento na eliminação desse ganho:

Débito  Crédito

Receita não operacional  1.000,00
a Ágio    1.000,00

Nos  exercícios  sociais  seguintes,  quando  da  realização  do  ágio,  que  deve
possuir  a  devida  fundamentação  econômica,  a  eliminação  na  consolidação  seria
efetuada  mediante  um  lançamento  a  débito  de  conta  de  Lucros  ou  Prejuízos
Acumulados e a crédito da conta de ágio.

7.2.3 – LUCRO OU PREJUÍZO EM ATIVO IMOBILIZADO

As companhias participantes de um grupo econômico podem transacionar entre
si com elementos que serão incorporados ao Ativo Permanente Imobilizado. Dessa
transação podem resultar ganhos ou perdas.

Os  ganhos  ou  perdas  ocorrem  quando  essas  transações  são  realizadas  por
valores diferentes dos valores contábeis da vendedora. Quando ocorre tal situação, a
companhia  adquirente  deve  manter  controle  extra-contábil  para  acompanhar  a
evolução patrimonial desses bens, visto que, em sua maioria, os bens do imobilizado
estão  sujeitos  ao  processo  de  depreciação  o  que  caracteriza  a  realização  do  dos
lucros. Porém, a parcela do lucro não realizada em cada ano deve ser eliminado na
consolidação.
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Deve-se atentar,  ainda, ao fato de que a depreciação pode ser  lançada em
despes do exercício ou incorporada ao custo de produção, quando integra o valor dos
estoques de produtos acabados. Desta forma, percebe-se que estaremos diante de
solução  complexa  para  eliminar  o  lucro  auferido  na  alienação  de  imobilizado
intercompanhias.  Por  esse  motivo  há  que  se  analisar  a  relevância  desse  lucro  no
contexto do grupo econômico, pois se ele for irrelevante, não há que se efetuar todo
esse controle para eliminação na consolidação. Se, porém, o resultado for realmente
relevante, a eliminação há de ser efetuada. 

Ressalte-se, ainda, que na maioria dos casos as empresas transacionam valores
do imobilizado pelo valor contábil, quando não ter-se-á ganho nesta transação.

7.4 - ÁGIO

Conforme visto no Capítulo 1 deste trabalho, o ágio e o deságio devem possuir
fundamentação econômica na sua constituição e que, por isso, devem ser controlados
de forma distinta conforme cada fundamentação que lhes deu origem.

No  procedimento  de  consolidação,  quando  as  empresas  avaliam  seus
investimentos pelo MEP, não haverá maiores problemas, pois a segmentação do ágio
e  do  deságio  já  foi  feita  no  balanço  individual  de  cada  empresa  participante  da
consolidação. 

Desta forma, na consolidação o investimento será eliminado somente pelo valor
da  equivalência  patrimonial.  Esse  valor  será  baixado  com  débito  em  conta  do
patrimônio líquido da controlada e crédito no valor do investimento na controladora,
conforme já vimos. 

O valor do ágio ou do deságio, no balanço consolidado, será registrado com seu
saldo  na  controladora.  Por  óbvio,  o  ágio  será  registrado  no  Ativo  Permanente
Investimento ou Imobilizado, conforme sua origem. Já o deságio poderá ter a mesma
classificação adotada para o ágio, porém de natureza credora. Salienta-se que, se o
deságio não tiver fundamentação econômica, deverá estar classificada no Passivo, em
conta específica de Resultados de Exercícios Futuros.

8 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A  Lei  nº  6.404/76,  nos  arts.  249,  250,  274,275  e  279,  ao  tratar  de
consolidação, estabele:

Art. 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento)
do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em
sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas
demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do
artigo 250.

Parágrafo  único.  A  Comissão  de  Valores  Mobiliários  poderá  expedir
normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas
na consolidação, e:
a) determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas,
sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia;
b) autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades
controladas.
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Normas sobre Consolidação

Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;

II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III  -  as  parcelas  dos  resultados  do exercício,  dos lucros  ou prejuízos
acumulados  e  do  custo  de  estoques  ou  do  ativo  permanente  que
corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as
sociedades.
§  1º  A  participação  dos  acionistas  não  controladores  no  patrimônio
líquido  e  no  lucro  do  exercício  será  destacada,  respectivamente,  no
balanço  patrimonial  e  na  demonstração  do  resultado  do  exercício.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)
§ 2º A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que
não  for  absorvida  na  consolidação,  deverá  ser  mantida  no  ativo
permanente,  com  dedução  da  provisão  adequada  para  perdas  já
comprovadas, e será objeto de nota explicativa.
§  3º  O  valor  da  participação  que  exceder  do  custo  de  aquisição
constituirá  parcela  destacada  dos  resultados  de  exercícios  futuros  até
que fique comprovada a existência de ganho efetivo.

§ 4º Para fins  deste  artigo,  as  sociedades  controladas,  cujo  exercício
social termine mais de 60 (sessenta) dias antes da data do encerramento
do  exercício  da  companhia,  elaborarão,  com observância  das  normas
desta  Lei,  demonstrações  financeiras  extraordinárias  em  data
compreendida nesse prazo.
...

Art. 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais
de  uma  sociedade  poderão  ter  a  sua  remuneração  rateada  entre  as
diversas  sociedades,  e  a  gratificação  dos  administradores,  se  houver,
poderá ser fixada, dentro dos limites do § 1º do artigo 152 com base nos
resultados  apurados  nas  demonstrações  financeiras  consolidadas do
grupo.

...
Art.  275.  O  grupo  de  sociedades  publicará,  além  das  demonstrações
financeiras  referentes  a  cada  uma  das  companhias  que  o  compõem,
demonstrações  consolidadas, compreendendo todas as sociedades do
grupo, elaboradas com observância do disposto no artigo 250.
§  1º  As  demonstrações  consolidadas do  grupo  serão  publicadas
juntamente com as da sociedade de comando.
§ 2º A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras
nos termos desta Lei, ainda que não tenha a forma de companhia.
§ 3º As companhias filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações
financeiras  publicadas,  o  órgão  que  publicou  a  última  demonstração
consolidada do grupo a que pertencer.

§ 4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua
companhia  aberta  serão  obrigatoriamente  auditadas  por  auditores
independentes  registrados  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  e
observarão as normas expedidas por essa comissão.
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...

Art. 295. A presente Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação,  aplicando-se,  todavia,  a  partir  da  data  da  publicação,  às
companhias que se constituírem.
...

c) elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas,
que somente serão obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de
1º de janeiro de 1978.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da Instrução nº 247/96,
alterada pela Instrução 285/98, normatiza os dispositivos da lei da seguinte forma:

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

DO DEVER DE ELABORAR E DIVULGAR DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSOLIDADAS
Art. 21 - Ao fim de cada exercício social, demonstrações contábeis consolidadas
devem ser elaboradas por:
I  -  Companhia  aberta  que possuir  investimento  em sociedades  controladas,
incluindo as sociedades controladas em conjunto referidas no artigo 32 desta
Instrução; e 
II  -  Sociedade  de  comando  de  grupo  de  sociedades  que  inclua  companhia
aberta.
Art.  22  -  Demonstrações  contábeis  consolidadas  compreendem  o  balanço
patrimonial consolidado, a demonstração consolidada do resultado do exercício
e  a  demonstração  consolidada  das  origens  e  aplicações  de  recursos,
complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários
para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados consolidados.

DAS CONTROLADAS EXCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSOLIDADAS

Art. 23 - Poderão ser excluídas das demonstrações contábeis consolidadas, sem
prévia autorização da CVM, as sociedades controladas que se encontrem nas
seguintes condições:
I - Com efetivas e claras evidências de perda de continuidade e cujo patrimônio
seja avaliado, ou não, a valores de liquidação; ou
II - Cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha efetiva e
clara evidência de realização devidamente formalizada.
§  1º  -  Em  casos  especiais  justificados,  poderão  ser  ainda  excluídas  da
consolidação, mediante prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários,
as  sociedades  controladas  cuja  inclusão,  a  critério  da CVM,  não  represente
alteração relevante na unidade econômica consolidada ou que venha distorcer
essa unidade econômica.
§ 2º - No balanço patrimonial consolidado, o valor contábil do investimento na
sociedade controlada excluída da consolidação deverá ser avaliado pelo método
da equivalência patrimonial.
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§  3º  -  Não  será  considerada  justificável  a  exclusão,  nas  demonstrações
contábeis  consolidadas,  de  sociedade  controlada  cujas  operações  sejam  de
natureza diversa das operações da investidora ou das demais controladas.
DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art.  24  -  Para  a  elaboração  das  demonstrações  contábeis  consolidadas,  a
investidora  deverá  observar,  além  do  disposto  no  artigo  10,  os  seguintes
procedimentos:
I  -  Excluir  os saldos de quaisquer contas ativas e passivas,  decorrentes  de
transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
II  -  Eliminar  o  lucro  não  realizado  que  esteja  incluído  no  resultado  ou  no
patrimônio  líquido da controladora  e  correspondido  por  inclusão  no  balanço
patrimonial da controlada.
III - Eliminar do resultado os encargos de tributos correspondentes ao lucro
não realizado, apresentando-os no ativo circulante/realizável a longo prazo -
tributos diferidos, no balanço patrimonial consolidado.
Parágrafo Único - No processo de consolidação das demonstrações contábeis,
não poderá ser efetuada a compensação de quaisquer ativos ou passivos pela
dedução  de  outros  passivos  ou  ativos,  a  não  ser  que  exista  um direito  de
compensação e a compensação represente a expectativa quanto à realização
do ativo e à liquidação do passivo.
Art. 25 - A participação dos acionistas não controladores, no patrimônio líquido
das  sociedades  controladas,  deverá  ser  destacada  em  grupo  isolado,  no
balanço patrimonial consolidado, imediatamente antes do patrimônio líquido.
Art.  26  -  O  montante  correspondente  ao  ágio  ou  deságio  proveniente  da
aquisição/subscrição  de  sociedade  controlada,  não  excluído  nos  termos  do
inciso I do artigo 24, deverá:
I - Quando decorrente da diferença prevista no parágrafo 1º do artigo 14, ser
divulgado  como  adição  ou  retificação  da  conta  utilizada  pela  sociedade
controlada para registro do ativo especificado; e
II - Quando decorrente da diferença prevista no parágrafo 2º do artigo 14:
a) - ser divulgado em item destacado no ativo permanente, quando representar
ágio; e
b) - ser divulgado em conta apropriada de resultados de exercícios  futuros,
quando representar deságio.
Art.  27  -  A  parcela  correspondente  à  provisão  para  perdas  constituída  na
investidora deve ser deduzida do saldo da conta da controlada que tenha dado
origem  à  constituição  da  provisão,  ou  apresentada  como  passivo  exigível,
quando representar expectativa de conversão em exigibilidade.
Art.  28  -  Para  a  elaboração  da  demonstração  consolidada  do  resultado  do
exercício a investidora deverá: 
I  -  Incluir  os  resultados  de  sociedade  controlada,  adquirida  ou  vendida  no
transcorrer do exercício social, tomando por base a data do respectivo registro
ou baixa nos seus investimentos permanentes; e
II  -  Excluir  todas  as  receitas  e  despesas  decorrentes  de  negócios  entre  a
investidora e as sociedades controladas, bem como entre estas.
Art. 29 - A participação dos acionistas não controladores no lucro líquido ou
prejuízo  do  exercício  das  controladas  deverá  ser  destacada  e  apresentada,
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respectivamente,  como  dedução  ou  adição  ao  lucro  líquido  ou  prejuízo
consolidado.
Art. 30 - A demonstração consolidada das origens e aplicações dos recursos
deverá ser elaborada de maneira consistente com o contido nesta Instrução.

DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art. 31 - As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis
consolidadas devem conter informações precisas das controladas, indicando:
I - Critérios adotados na consolidação e as razões pelas quais foi realizada a
exclusão de determinada controlada;
II  -  Eventos  subseqüentes  à  data  de  encerramento  do  exercício  social  que
tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os
resultados futuros consolidados;
III  -  Efeitos,  nos  elementos  do  patrimônio  e  resultado  consolidados,  da
aquisição ou venda de sociedade controlada, no transcorrer do exercício social,
assim como da inserção de controlada no processo de consolidação, para fins
de comparabilidade das demonstrações contábeis; e
IV  -  Eventos  que ocasionaram diferença  entre  os  montantes  do patrimônio
líquido  e  lucro  líquido  ou  prejuízo  da  investidora,  em  confronto  com  os
correspondentes montantes do patrimônio líquido e do lucro líquido ou prejuízo
consolidados.
DA  CONSOLIDAÇÃO  DAS  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  DE
SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO
Art. 32 - Os componentes do ativo e passivo, as receitas e as despesas das
sociedades controladas em conjunto deverão ser agregados às demonstrações
contábeis  consolidadas  de  cada  investidora,  na  proporção  da  participação
destas no seu capital social.
§ 1º - Considera-se controlada em conjunto aquela em que nenhum acionista
exerce, individualmente, os poderes previstos no artigo 3º desta Instrução.
§ 2º - No caso de uma das sociedades investidoras passar a exercer direta ou
indiretamente o controle isolado sobre a sociedade controlada em conjunto, a
controladora final deverá passar a consolidar integralmente os elementos do
seu patrimônio.
Art.  33  -  Em  nota  explicativa  às  demonstrações  contábeis  consolidadas,
referidas  no  artigo  anterior,  deverão  ser  divulgados  ainda  o  montante  dos
principais grupos do ativo, passivo e resultado das sociedades controladas em
conjunto, bem como o percentual de participação em cada uma delas. 
Art.  34  -  Aplica-se  o  disposto  nos  artigos  23  a  31  à  elaboração  das
demonstrações contábeis consolidadas de sociedades controladas em conjunto,
no que não colidir com as normas previstas nos artigos 32 e 33.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  35  -  As  demonstrações  contábeis  consolidadas  e  respectivas  notas
explicativas serão objeto de exame e de parecer de auditores independentes.
Parágrafo Único - A auditoria referida no caput deste artigo deverá incluir o
exame  das  demonstrações  contábeis  de  todas  as  controladas,  abertas  ou
fechadas,  incluídas  na  consolidação,  realizado  por  auditor  registrado  nesta
Comissão.
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Art.  36  -  As  demonstrações  contábeis  consolidadas,  assim  como  as  notas
explicativas e quadros analíticos, referidos nesta Instrução, integram, em cada
exercício social, as demonstrações contábeis da companhia aberta investidora
ou da sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta.
Art. 37 - A companhia aberta filiada de grupo de sociedades deve indicar, em
nota explicativa às suas demonstrações contábeis,  o órgão e, se possível,  a
data de publicação das demonstrações contábeis consolidadas da sociedade de
comando de grupo de sociedades a que estiver filiada.
Art. 38 - Os ajustes iniciais, decorrentes das alterações introduzidas por esta
Instrução, deverão ser registrados como receita ou despesa de equivalência
patrimonial, no resultado não operacional, com divulgação do fato e os valores
envolvidos em nota explicativa.
§ 1º - Aplica-se, ainda, o disposto no caput deste artigo aos investimentos que,
por  se  tornarem  relevantes,  passarem  a  ser  avaliados  pelo  método  da
equivalência patrimonial. 
§ 2º - O disposto neste artigo não implicará reelaboração das demonstrações
contábeis individuais ou consolidadas relativas ao exercício social anterior.
Art. 39 - As companhias abertas deverão manter em boa ordem, pelo
prazo de 3 (três) anos e por quaisquer meios adequados, a guarda dos
papéis de trabalho e  memórias  de cálculo  relativos  à elaboração de
suas demonstrações contábeis consolidadas.
Parágrafo Único - O descumprimento ao disposto aos artigos 1º, 21, 32 e 35
desta Instrução será considerado falta grave, para fins do artigo 11 da LEI Nº
6.385, de 07 de dezembro de 1976, ensejando a aplicação das penalidades
previstas na legislação pertinente.
Art. 40 - Todas as disposições relativas às sociedades coligadas, contidas nesta
Instrução,  aplicam-se  ainda  às  sociedades  equiparadas  conforme  definição
contida no parágrafo único do artigo 2º.
Art. 41 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
às demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais a se encerrarem a
partir de 1º de dezembro de 1996, quando ficarão revogadas as Instruções
CVM nº 01, de 27 de abril de 1978, nº 15, de 03 de novembro de 1980, nº 30,
de 17 de janeiro de 1984, o artigo 2º da Instrução CVM nº 170, de 03 de
janeiro de 1992, e as demais disposições em contrário.
Parágrafo Único - Adaptam-se à presente Instrução as demais normas da CVM
que tratam dessa matéria.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC), norma Técnica 8 (NBC T 8), proferiu o seguinte enunciado:

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 8 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

8.1 - CONCEITOS E OBJETIVOS
8.1.1 - Demonstrações Contábeis Consolidadas são aquelas resultantes da agregação

das  demonstrações  contábeis,  estabelecidas  pelas  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade, de duas ou mais entidades, das quais uma tem o controle direto
ou indireto sobre a(s) outra(s).
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8.1.2  -  Uma  Entidade  exerce  o  controle  sobre  outra  quando  detém,  direta  ou
indiretamente, por intermédio de outras Entidades,  direitos de sócia que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores.

8.1.3 -  Uma entidade exerce  o controle conjunto  sobre  outra  quando os  poderes
previstos no item 8.1.2 são exercidos por duas ou mais entidades vinculadas
por acordo de votos.

8.1.4 – A entidade que exerce o controle direto ou indireto sobre outra é denominada
de controladora, e a entidade comandada, de controlada, inclusive quando esta
estiver sob controle conjunto.

8.1.5 - A entidade que possuir investimento em entidades controladas, incluindo as
sob controle conjunto, deve elaborar demonstrações contábeis consolidadas.

8.1.6 - As demonstrações contábeis consolidadas abrangem entidades independentes
com patrimônios autônomos, não surgindo, pela consolidação, nova entidade,
mas tão-somente uma unidade de natureza econômico-contábil, segundo o que
estabelece o parágrafo único do artigo 4º da Resolução CFC nº 750, de 29 de
dezembro  de  1993,  tendo  por  objetivo  apresentar  a  posição  patrimonial  e
financeira, os resultados das operações e as origens e aplicações de recursos do
conjunto, sem restringir-se a limitações legais e à personalidade jurídica das
entidades envolvidas.

8.1.7 - Entende-se por unidade de natureza econômico-contábil  o patrimônio, sem
personalidade  jurídica  própria,  resultante  da  agregação  de  patrimônios
autônomos pertencentes a duas ou mais entidades.

8.1.8 - As demonstrações contábeis consolidadas compreendem o balanço patrimonial
consolidado,  a  demonstração  consolidada  do  resultado  do  exercício  e  a
demonstração  consolidada  das  origens  e  aplicações  de  recursos,
complementados por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários
ao esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados consolidados.

8.2 - PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO

8.2.1 - A consolidação é o processo de agregar saldos de contas e/ou de grupos de
contas de mesma natureza, de eliminar saldos de transações e de participações
entre entidades que formam a unidade de natureza econômico-contábil e de
segregar as participações de não-controladores, quando for o caso.

8.2.2  –  A  controladora  deve  consolidar  as  demonstrações  contábeis  de  entidade
controlada a  partir  da  data  em que assume seu  controle,  individual  ou  em
conjunto.

8.2.3 - Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação devem
ser  realizados  em  documentos  auxiliares,  não  originando  nenhum  tipo  de
lançamento na escrituração das entidades que formam a unidade de natureza
econômico-contábil.

8.2.4 - Quando o controle for exercido de forma conjunta, os saldos referidos no item
8.2.1 devem ser agregados às demonstrações contábeis consolidadas de cada
controladora,  na  proporção  da  participação  destas  no  capital  social  da
controlada.

8.2.5  -  No  caso  de  uma das  entidades  controladoras  passar  a  exercer  direta  ou
indiretamente o controle da entidade sob controle conjunto, a controladora final
deve  passar  a  consolidar  integralmente  os  elementos  do  patrimônio  da
controlada.
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8.2.6 - As entidades que formam a unidade de natureza econômico-contábil devem
segregar, em contas específicas, as transações realizadas entre si.

8.2.7  -  As  demonstrações  contábeis  das  entidades  controladas,  para  fins  de
consolidação,  devem ser  levantadas  na  mesma data  ou  até  no máximo 60
(sessenta) dias antes da data das demonstrações contábeis da controladora. 

8.2.8  -  Quando  demonstrações  contábeis  com datas  diferentes  são  consolidadas,
devem ser efetuados ajustes que reflitam os efeitos de eventos relevantes nas
entidades,  que  ocorrerem  entre  aquelas  datas  e  a  data-base  das
demonstrações contábeis da unidade de natureza econômico-contábil.

8.2.9 - Quando o percentual de participação da controladora no capital da controlada
variar durante o exercício, os resultados devem ser incluídos proporcionalmente
às percentagens de participação, período por período.

8.2.10 - Das demonstrações contábeis consolidadas são eliminados:

a) os valores dos investimentos da controladora em cada controlada e o
correspondente valor no patrimônio líquido da controlada;

b) os saldos de quaisquer contas decorrentes de transações entre as entidades
incluídas na consolidação;

c) as parcelas dos resultados do exercício, do patrimônio líquido e do custo de
ativos de qualquer natureza que corresponderem a resultados ainda não
realizados de negócios entre as entidades, exceto quando representarem
perdas permanentes.

8.2.11  -  Os  resultados  ainda  não  realizados,  provenientes  de  negócios  entre  as
entidades que formam a unidade de natureza econômico-contábil, somente se
consideram realizados quando resultarem de negócios efetivos com terceiros.

8.2.12 -  No processo de consolidação das demonstrações contábeis, não se podem
compensar quaisquer ativos ou passivos pela dedução de outros passivos ou
ativos, a não ser que exista um direito de compensação, e este represente a
expectativa quanto à realização do ativo e à liquidação do passivo.

8.2.13 - Os impostos e contribuições relacionados às transações entre as entidades
que  formam  a  unidade  de  natureza  econômico-contábil  devem  ser
reconhecidos  na mesma proporção dos resultados ainda não realizados,  e
classificados no ativo ou passivo  a curto ou a longo prazo como tributos
diferidos.

8.2.14 - Os resultados de entidade controlada devem ser incluídos nas demonstrações
contábeis consolidadas:

a) a partir da data da aquisição da participação;
b) até a data da sua baixa.

8.2.15 - As demonstrações contábeis de todas as entidades controladas, no País ou no
exterior, incluindo a filial, agência, sucursal, dependências ou escritório de
representação, devem ser consolidadas sempre que os respectivos ativos e
passivos não estejam incluídos na contabilidade da controladora por força de
normatização específica.

8.2.16 - Devem ser excluídas das demonstrações contábeis consolidadas as entidades
controladas que se encontrem nas seguintes condições:
a) com  efetivas  e  claras  evidências  de  perda  de  continuidade  e  cujo

patrimônio seja avaliado, ou não, a valores de liquidação; ou
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b) cuja venda por parte da controladora, em futuro próximo, tenha efetiva e
clara evidência de realização devidamente formalizada.

8.2.17  -  No  balanço  patrimonial  consolidado,  o  valor  contábil  do  investimento  na
entidade controlada excluída da consolidação deve ser avaliado pelo método
da equivalência patrimonial.

8.2.18  -  Sempre  que  houver  efeito  relevante  em razão  de  exclusão  de  entidade
controlada,  as  demonstrações  contábeis  consolidadas  devem ser  ajustadas
para fins de comparação.

8.2.19 -  A falta de  semelhança das operações  de entidade controlada com as da
entidade  controladora  não gera  sua exclusão das  demonstrações  contábeis
consolidadas.

8.2.20 - O montante correspondente ao ágio ou deságio proveniente da aquisição ou
subscrição de capital de entidade controlada,  não excluído nos termos do
item 8.2.9,  quando decorrente  da diferença entre o valor  de mercado de
parte  ou  de  todos  os  bens  do  ativo  da  controlada  e  o  respectivo  valor
contábil, deve ser apresentado como adição ou retificação da conta utilizada
pela entidade controlada para registro do ativo especificado.

8.2.21 - O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado futuro,
representado pela diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e
o valor de mercado dos ativos da controlada, deve ser apresentado:

a) em conta destacada no ativo permanente, em caso de ágio; e

b) em conta específica de resultados de exercícios futuros, em caso de
deságio.

8.2.22  -  O  valor  correspondente  à  provisão  para  perdas  constituída  na  entidade
controladora deve ser deduzido do saldo da conta da entidade controlada que
tenha dado origem à constituição da provisão, ou apresentado como passivo
exigível, quando representar expectativa de conversão em exigibilidade.

8.3 - PARTICIPAÇÃO DE NÃO-CONTROLADORES
8.3.1  -  A  participação  de  não-controladores  é  a  parcela  do  capital,  reservas  e

resultados pertencentes a acionistas ou sócios minoritários.
8.3.2  –  Para  fim desta  Norma a  participação  de  não-controladores  no  patrimônio

líquido  das  entidades  controladas  deve  ser  destacada  em grupo  isolado  no
balanço  patrimonial  consolidado,  imediatamente  antes  do  grupo  patrimônio
líquido.

8.3.3 - A participação de não-controladores no lucro ou prejuízo líquido, do exercício,
das  controladas  deve  ser  destacada  e  apresentada,  respectivamente,  como
dedução ou adição ao lucro ou prejuízo líquido consolidado.

8.3.4 -  Na hipótese de consolidação proporcional, não há parcelas a destacar no
Balanço  Patrimonial  Consolidado  e  na  Demonstração  do  Resultado
Consolidado.

8.4 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

8.4.1 - As demonstrações contábeis consolidadas devem  ser complementadas por
notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações: 

a) as denominações das entidades controladas incluídas na consolidação, bem
como  o  percentual  de  participação  da  controladora  em  cada  entidade
controlada, englobando a participação direta e a indireta por intermédio de
outras entidades controladas;
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b) as  características  principais  das  entidades  controladas  incluídas  na
consolidação;

c) os procedimentos adotados na consolidação;

d) o  valor  dos  principais  grupos  do  ativo,  do  passivo  e  do  resultado  das
entidades sob controle conjunto;

e) a razão pela qual os componentes patrimoniais de uma ou mais controladas
não foram avaliados pelos mesmos critérios utilizados pela controladora;

f) a exposição dos motivos que determinaram a inclusão ou exclusão de uma
entidade controlada durante o exercício, bem como os efeitos, nos
elementos do Patrimônio Líquido e Resultado Consolidados, decorrentes
dessa inclusão ou exclusão;

g) a natureza e os montantes dos ajustes efetuados em decorrência da
defasagem de datas de que trata o item 8.2.6, quando couber;

h) a base e o fundamento para a amortização do ágio ou deságio não
absorvido na consolidação;

i) a conciliação entre os montantes do Patrimônio Líquido e Lucro Líquido da
controladora  com  montantes  do  patrimônio  líquido  ou  prejuízo
consolidados, e os respectivos esclarecimentos, se necessários;

j) os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício ou período
que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre as demonstrações
contábeis consolidadas;

k) o  efeito  da  variação  do  percentual  de  participação  da  controladora  na
controlada dentro de um mesmo exercício.

8.4.2 - Esta norma pressupõe a divulgação em conjunto, pela controladora, de suas
demonstrações  contábeis  e  das  demonstrações  contábeis  consolidadas.  No
caso  de  ocorrer  a  divulgação  somente  das  demonstrações  consolidadas,
devem  ser  apresentados  os  procedimentos  adotados  na  consolidação  e
aqueles adotados pela controladora e suas controladas.

8.5  –  Esta  norma  se  aplica  às  demonstrações  contábeis  relativas  aos  exercícios
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2003.
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CAPÍTULO

REGULAMENTAÇÃO E DIPLOMAS
LEGAIS SOBRE CONTABILIDADE

AVANÇADA

1 – DISPOSITIVOS DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
        

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade
dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes.

§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no
estatuto,  a participação é facultada como meio de realizar o objeto  social,  ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.

...

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários
de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1o Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. (Redação dada pela Lei nº 10.303,
de 31.10.2001)

§ 2o Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio
registro na Comissão de Valores Mobiliários. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 3o A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias,
segundo  as  espécies  e  classes  dos  valores  mobiliários  por  ela  emitidos  negociados  no  mercado,  e
especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser
cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle,
direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no
mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos
critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido
avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das
ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores
Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art.  4o-A.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
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§ 5o Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de
Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por cento) do total das ações
emitidas pela  companhia,  a assembléia-geral  poderá deliberar  o resgate  dessas  ações  pelo  valor  da
oferta de que trata o § 4o, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão
de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse caso,
o disposto no § 6o do art. 44. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta
sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de
ações  à  porcentagem que,  segundo  normas  gerais  expedidas  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários,
impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço
determinado nos termos do § 4o, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Art. 4o-A.  Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações em
circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem assembléia
especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de
nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da
companhia, referido no § 4o do art. 4o. (Artigo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1o O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias da divulgação do valor
da  oferta  pública,  devidamente  fundamentado  e  acompanhado  de  elementos  de  convicção  que
demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação
adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a assembléia quando os administradores não
atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido de convocação. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303,
de 31.10.2001)

§ 2o Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta
menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e
as em tesouraria.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 3o Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu
favor deverão ressarcir a companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao
valor inicial da oferta pública. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 4o Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no art. 4o e neste artigo, e
fixar prazos para a eficácia desta revisão. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

...

Art.  8º  A  avaliação  dos  bens  será  feita  por  3  (três)  peritos  ou  por  empresa  especializada,
nomeados  em assembléia-geral  dos  subscritores,  convocada  pela  imprensa  e  presidida  por  um dos
fundadores,  instalando-se em primeira  convocação com a presença de subscritores que representem
metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação
dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos
relativos  aos  bens  avaliados,  e  estarão  presentes  à  assembléia  que  conhecer  do  laudo,  a  fim  de
prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§  2º  Se  o  subscritor  aceitar  o  valor  aprovado  pela  assembléia,  os  bens  incorporar-se-ão  ao
patrimônio  da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir  as formalidades necessárias à
respectiva transmissão.

§ 3º Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada,
ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

§ 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que
lhes tiver dado o subscritor.

§ 5º Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115.

§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros,
pelos  danos  que  lhes  causarem  por  culpa  ou  dolo  na  avaliação  dos  bens,  sem  prejuízo  da
responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade
dos subscritores é solidária.

...

Art. 44. O estatuto ou a assembléia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou
reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à
operação.
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§ 1º  O resgate  consiste  no  pagamento  do  valor  das  ações  para  retirá-las  definitivamente  de
circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, quando for o
caso, novo valor nominal às ações remanescentes.

§ 2º A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução
do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia.

§ 3º A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma
delas.

§ 4º O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe
serão  feitos  mediante  sorteio;  sorteadas  ações  custodiadas  nos  termos  do  artigo  41,  a  instituição
financeira  especificará,  mediante  rateio,  as  resgatadas  ou  amortizadas,  se  outra  forma  não  estiver
prevista no contrato de custódia.

§ 5º As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as
restrições fixadas pelo estatuto ou pela assembléia-geral que deliberar a amortização; em qualquer caso,
ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de
assegurado às ações não a amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente.

§ 6o Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes
só  será  efetuado  se,  em assembléia  especial  convocada  para  deliberar  essa  matéria  específica,  for
aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos
acionistas dissidentes de deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações.

§  1º  O  estatuto  pode  estabelecer  normas  para  a  determinação  do  valor  de  reembolso,  que,
entretanto,  somente  poderá  ser  inferior  ao  valor  de  patrimônio  líquido  constante  do  último balanço
aprovado  pela  assembléia-geral,  observado  o  disposto  no  §  2º,  se  estipulado  com  base  no  valor
econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º).  (Redação dada pela Lei nº 9.457, de
5.5.1997)

§ 2º Se a deliberação da assembléia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da data do
último balanço aprovado,  será facultado ao acionista  dissidente pedir,  juntamente com o reembolso,
levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará
imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado com base no último balanço e,
levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte), dias a contar da data da
deliberação da assembléia-geral.

§  3º Se o  estatuto  determinar  a avaliação  da ação para efeito  de  reembolso,  o valor será o
determinado por três peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do §
1º do art. 8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 5.5.1997)

§  4º  Os  peritos  ou  empresa  especializada  serão  indicados  em  lista  sêxtupla  ou  tríplice,
respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela
Assembléia-geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em
branco,  cabendo  a  cada  ação,  independentemente  de  sua  espécie  ou  classe,  o  direito  a  um voto.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 5º O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse
caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da assembléia, não forem
substituídos  os  acionistas  cujas  ações  tenham  sido  reembolsadas  à  conta  do  capital  social,  este
considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar
a assembléia-geral, dentro de cinco dias, para tomar conhecimento daquela redução. (Redação dada pela
Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 7º Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de
suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os rateios que lhes couberem
serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata da
assembléia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-
acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os
primeiros. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 8º Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capital social, o reembolso
dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o pagamento dos
créditos  mais  antigos,  caberá  ação  revocatória  para restituição  do reembolso  pago  com redução  do
capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida, na
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mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas. (Parágrafo incluído
pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

...

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da companhia.

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar
o  seu  objeto  e  cumprir  sua  função social,  e  tem deveres  e  responsabilidades  para  com os  demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas,
que elegerem membro do conselho de administração ou membro do conselho fiscal, deverão informar
imediatamente  as  modificações  em  sua  posição  acionária  na  companhia  à  Comissão  de  Valores
Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários  de  emissão  da  companhia  estejam  admitidos  à  negociação,  nas  condições  e  na  forma
determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários.(Artigo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-
la a favorecer  outra  sociedade,  brasileira  ou estrangeira,  em prejuízo  da participação  dos  acionistas
minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão
da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais
acionistas,  dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores  mobiliários  emitidos  pela
companhia;

c)  promover  alteração  estatutária,  emissão  de  valores  mobiliários  ou  adoção  de  políticas  ou
decisões que não tenham por  fim o  interesse  da companhia e visem a causar  prejuízo  a acionistas
minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela
companhia;

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus
deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação
pela assembléia-geral;

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha
interesse, em condições de favorecimento ou não eqüitativas;

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou
deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de
irregularidade.

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao
objeto social da companhia.  (Alínea incluída pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997) 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde
solidariamente com o acionista controlador.

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e
responsabilidades próprios do cargo.

Art.  118.  Os acordos  de  acionistas,  sobre  a compra e venda de suas ações,  preferência  para
adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia
quando arquivados na sua sede.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1º As obrigações  ou ônus decorrentes  desses  acordos  somente  serão oponíveis  a  terceiros,
depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos.

§ 2° Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no
exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117).
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§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das
obrigações assumidas.

§ 4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no
mercado de balcão.

§ 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-
geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes
de acordos de acionistas arquivados na companhia.

§ 6o O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva
somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. (Parágrafo incluído pela Lei  nº 10.303, de
31.10.2001)

§ 7o O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral
ou  especial,  voto  contra  ou  a  favor  de  determinada  deliberação,  poderá  prever  prazo  superior  ao
constante do § 1o do art. 126 desta Lei.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§  8o  O  presidente  da  assembléia  ou  do  órgão  colegiado  de  deliberação  da  companhia  não
computará  o voto  proferido  com infração de acordo de acionistas  devidamente  arquivado.(Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§  9o  O  não  comparecimento  à  assembléia  ou  às  reuniões  dos  órgãos  de  administração  da
companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros
do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o
direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do
conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada.(Parágrafo incluído
pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento,
representante  para  comunicar-se  com  a  companhia,  para  prestar  ou  receber  informações,  quando
solicitadas.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

...

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista
dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45),
observadas as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de
espécie ou classe prejudicadas;  (Inciso incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

II - nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de
espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice
geral  representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores
mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e (Redação dada pela
Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob
seu controle  detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; (Redação dada pela Lei  nº
10.303, de 31.10.2001)

III - no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar:
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja
atividade  preponderante  coincida  com  a  decorrente  do  objeto  social  da  sociedade  cindida;  (Alínea
incluída pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

b) redução do dividendo obrigatório; ou (Alínea incluída pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

c) participação em grupo de sociedades; (Alínea incluída pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da
publicação da ata da assembléia-geral; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

V - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1o) será contado
da publicação da respectiva ata; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
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VI - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no §
3o e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral.  (Inciso incluído pela Lei  nº
10.303, de 31.10.2001)

§ 1º O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações preferenciais
sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era
titular na data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia, ou na data da comunicação
do fato relevante objeto da deliberação, se anterior.  (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2o O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput
deste  artigo,  conforme  o  caso,  ainda  que  o  titular  das  ações  tenha  se  abstido  de  votar  contra  a
deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 3o Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do caput
deste  artigo,  conforme o  caso,  contado da publicação da ata da assembléia-geral  ou da assembléia
especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembléia-geral
para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das
ações  aos  acionistas  dissidentes  que  exerceram o  direito  de  retirada  porá  em  risco  a  estabilidade
financeira da empresa. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista  que não o exercer  no prazo fixado. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

...

Art.  175.  O exercício  social  terá  duração de 1  (um) ano e  a data do  término será  fixada no
estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício
social poderá ter duração diversa.

Art.  176.  Ao fim de cada exercício  social,  a diretoria  fará elaborar,  com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.

§  1º  As  demonstrações  de  cada  exercício  serão  publicadas  com  a  indicação  dos  valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

§  2º  Nas demonstrações,  as  contas  semelhantes  poderão  ser  agrupadas;  os  pequenos  saldos
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor
do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas
contas" ou "contas-correntes".

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos
órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos
ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do
exercício.

§ 5º As notas deverão indicar:

a) Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e
dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (artigo 247, parágrafo único);

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (artigo 182, § 3º);

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores (artigo 186, § 1º);
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i) os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter,
efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.

§  6º  A  companhia  fechada,  com  patrimônio  líquido,  na  data  do  balanço,  não  superior  a  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração das
origens e aplicações de recursos. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo  observar  métodos  ou  critérios  contábeis  uniformes  no  tempo  e  registrar  as  mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil e
das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a
atividade  que  constitui  seu  objeto,  que  prescrevam  métodos  ou  critérios  contábeis  diferentes  ou
determinem a elaboração de outras demonstrações financeiras.

§  3º  As  demonstrações  financeiras  das  companhias  abertas  observarão,  ainda,  as  normas
expedidas  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  e  serão  obrigatoriamente  auditadas  por  auditores
independentes registrados na mesma comissão.

§  4º  As  demonstrações  financeiras  serão  assinadas  pelos  administradores  e  por  contabilistas
legalmente habilitados.

Art.  178.  No  balanço,  as  contas  serão  classificadas  segundo  os  elementos  do  patrimônio  que
registrem,  e  agrupadas  de  modo  a  facilitar  o  conhecimento  e  a  análise  da  situação  financeira  da
companhia.

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos
nelas registrados, nos seguintes grupos:

a) ativo circulante;

b) ativo realizável a longo prazo;

c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:

a) passivo circulante;

b) passivo exigível a longo prazo;

c) resultados de exercícios futuros;

d)  patrimônio  líquido,  dividido  em capital  social,  reservas  de  capital,  reservas  de  reavaliação,
reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados.

§ 3º Os saldos  devedores  e credores  que a  companhia  não tiver direito  de compensar  serão
classificados separadamente.

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

I - no ativo  circulante: as disponibilidades,  os  direitos  realizáveis  no curso do exercício  social
subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte,
assim  como  os  derivados  de  vendas,  adiantamentos  ou  empréstimos  a  sociedades  coligadas  ou
controladas  (artigo  243),  diretores,  acionistas  ou  participantes  no  lucro  da  companhia,  que  não
constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia;

III  -  em investimentos:  as  participações  permanentes  em outras  sociedades  e  os  direitos  de
qualquer  natureza,  não  classificáveis  no  ativo  circulante,  e  que  não  se  destinem à  manutenção  da
atividade da companhia ou da empresa;

IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das
atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade
industrial ou comercial;

V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do
resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o
período que anteceder o início das operações sociais.

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o
exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.
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Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo
permanente, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no
passivo  exigível  a  longo  prazo,  se  tiverem  vencimento  em  prazo  maior,  observado  o  disposto  no
parágrafo único do artigo 179.

Art. 181. Serão classificadas como resultados de exercício futuro as receitas de exercícios futuros,
diminuídas dos custos e despesas a elas correspondentes.

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela
ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de
emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital
social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;

d) as doações e as subvenções para investimento.

§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital
realizado, enquanto não-capitalizado.

§ 3° Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor
atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas avaliações com base em laudo nos termos do artigo
8º, aprovado pela assembléia-geral.

§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros
da companhia.

§  5º  As  ações  em tesouraria  deverão  ser  destacadas  no  balanço como dedução  da  conta  do
patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição.

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:

I  -  os  direitos  e  títulos  de  crédito,  e  quaisquer  valores  mobiliários  não  classificados  como
investimentos, pelo custo de aquisição ou pelo valor do mercado, se este for menor; serão excluídos os
já prescritos  e  feitas  as provisões  adequadas para ajustá-lo  ao  valor  provável  de  realização,  e  será
admitido o aumento do custo de aquisição, até o limite do valor do mercado, para registro de correção
monetária, variação cambial ou juros acrescidos;

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim
como matérias-primas, produtos  em fabricação e bens em almoxarifado,  pelo  custo de aquisição  ou
produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;

III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto
nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização
do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em
razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;

IV -  os demais investimentos,  pelo  custo  de aquisição,  deduzido  de provisão  para atender  às
perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado,
quando este for inferior;

V  -  os  direitos  classificados  no  imobilizado,  pelo  custo  de  aquisição,  deduzido  do  saldo  da
respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VI - o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo das contas que registrem a
sua amortização.

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor de mercado:

a) das matérias-primas e dos  bens em almoxarifado,  o preço pelo  qual  possam ser repostos,
mediante compra no mercado;

b) dos  bens ou direitos  destinados à venda, o preço  líquido  de realização mediante  venda no
mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.

§ 2º A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada periodicamente nas
contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos
sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;
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b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos
da  propriedade  industrial  ou  comercial  e  quaisquer  outros  com existência  ou  exercício  de  duração
limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo
objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

§ 3º Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados  periodicamente,  em prazo não
superior a 10 (dez) anos, a partir do início da operação normal ou do exercício em que passem a ser
usufruídos os benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital aplicado quando
abandonados  os  empreendimentos  ou  atividades  a  que  se  destinavam,  ou  comprovado  que  essas
atividades não poderão produzir resultados suficientes para amortizá-los.

§ 4° Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de
mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.

Art.  184.  No  balanço,  os  elementos  do  passivo  serão  avaliados  de  acordo  com os  seguintes
critérios:

I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a
pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço;

II - as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em
moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço;

III - as obrigações sujeitas à correção monetária serão atualizadas até a data do balanço.

...

Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo
inicial;

II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;

III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o
saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da
mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.

§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo
por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se
elaborada e publicada pela companhia.

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro
bruto;

III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas
gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais; (Redação dada pela
Lei nº 9.249, de 26.12.1995)

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;

VI - as participações  de debêntures,  empregados,  administradores e partes beneficiárias,  e as
contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados;

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas  e os rendimentos ganhos no período,  independentemente  da sua realização em
moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e
rendimentos.

§ 2º O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrados como
reserva de reavaliação (artigo 182, § 3º), somente depois de realizado poderá ser computado como lucro
para efeito de distribuição de dividendos ou participações.

Art. 188. A demonstração das origens e aplicações de recursos indicará as modificações na posição
financeira da companhia, discriminando:
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I - as origens dos recursos, agrupadas em:

a) lucro do exercício, acrescido de depreciação, amortização ou exaustão e ajustado pela variação
nos resultados de exercícios futuros;

b) realização do capital social e contribuições para reservas de capital;

c) recursos de terceiros, originários do aumento do passivo exigível a longo prazo, da redução do
ativo realizável a longo prazo e da alienação de investimentos e direitos do ativo imobilizado.

II - as aplicações de recursos, agrupadas em:

a) dividendos distribuídos;

b) aquisição de direitos do ativo imobilizado;

c) aumento do ativo realizável a longo prazo, dos investimentos e do ativo diferido;

d) redução do passivo exigível a longo prazo.

III - o excesso ou insuficiência das origens de recursos em relação às aplicações, representando
aumento ou redução do capital circulante líquido;

IV - os saldos, no início e no fim do exercício, do ativo e passivo circulantes, o montante do capital
circulante líquido e o seu aumento ou redução durante o exercício.

CAPÍTULO XVI

Lucro, Reservas e Dividendos

SEÇÃO I

Lucro

Dedução de Prejuízos e Imposto sobre a Renda

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados,
pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

Participações

Art.  190.  As  participações  estatutárias  de  empregados,  administradores  e  partes  beneficiárias
serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de
deduzida a participação anteriormente calculada.

Parágrafo  único.  Aplica-se  ao  pagamento  das  participações  dos  administradores  e  das  partes
beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.

Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas
as participações de que trata o artigo 190.

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração
da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e
no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

SEÇÃO II

Reservas e Retenção de Lucros

Reserva Legal

 Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital
social.

§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa
reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de
30% (trinta por cento) do capital social.

§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Reservas Estatutárias

Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I - indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
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II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição; e

III - estabeleça o limite máximo da reserva.

Reservas para Contingências

Art. 195. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do
lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do
lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar,
com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva.

§ 2º A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a
sua constituição ou em que ocorrer a perda.

Retenção de Lucros

Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.

§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de
lucros  proposta,  deverá  compreender  todas  as  fontes  de  recursos  e  aplicações  de  capital,  fixo  ou
circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo
maior, de projeto de investimento.

§  2º  O  orçamento  poderá  ser  aprovado  na  assembléia-geral  ordinária  que  deliberar  sobre  o
balanço do exercício.

§ 2o O orçamento poderá ser  aprovado pela  assembléia-geral  ordinária que deliberar  sobre o
balanço  do  exercício  e  revisado  anualmente,  quando  tiver  duração  superior  a  um  exercício  social.
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Reserva de Lucros a Realizar

Art.  197.  No exercício  em que o montante  do dividendo obrigatório,  calculado nos termos do
estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembléia-geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros
a realizar. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que
exceder da soma dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

I - o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e (Redação dada pela Lei nº
10.303, de 31.10.2001)

II - o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o
término do exercício social seguinte. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 2o A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo
obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202, serão considerados como integrantes da reserva os
lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Art. 198. A destinação dos lucros para constituição das reservas de que trata o artigo 194 e a
retenção  nos  termos  do artigo  196 não poderão  ser  aprovadas,  em cada exercício,  em prejuízo da
distribuição do dividendo obrigatório (artigo 202).

Limite do Saldo das Reservas de Lucros

Art. 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências e de lucros a realizar, não
poderá ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a assembléia deliberará sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na distribuição de dividendos.

Reserva de Capital

Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros (artigo
189, parágrafo único);

II - resgate, reembolso ou compra de ações;

III - resgate de partes beneficiárias;

IV - incorporação ao capital social;

V - pagamento de dividendo a ações preferenciais,  quando essa vantagem lhes for assegurada
(artigo 17, § 5º).
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Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser
destinada ao resgate desses títulos.

SEÇÃO III

Dividendos

Origem

Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de
lucros  acumulados  e  de  reserva  de  lucros;  e  à  conta  de  reserva  de  capital,  no  caso  das  ações
preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.

§  1º  A  distribuição  de  dividendos  com  inobservância  do  disposto  neste  artigo  implica
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a importância
distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham recebido.
Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em
desacordo com os resultados deste.

Dividendo Obrigatório

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, metade do lucro líquido do exercício
diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo
com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (Redação
dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (Alínea incluída pela Lei nº
10.303, de 31.10.2001)

b)  importância  destinada  à  formação  da  reserva  para  contingências  (art.  195)  e  reversão  da
mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Alínea incluída pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

II  -  o  pagamento  do  dividendo  determinado  nos  termos  do  inciso  I  poderá  ser  limitado  ao
montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada
como reserva de lucros a realizar (art. 197); (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido
absorvidos  por  prejuízos  em exercícios  subseqüentes,  deverão  ser  acrescidos  ao  primeiro  dividendo
declarado após a realização. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou
fixar  outros  critérios  para  determiná-lo,  desde  que  sejam regulados  com precisão  e  minúcia  e  não
sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.

§ 2o Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma
sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§  3o  A  assembléia-geral  pode,  desde  que  não  haja  oposição  de  qualquer  acionista  presente,
deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de
todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

I  -  companhias  abertas  exclusivamente  para  a  captação  de  recursos  por  debêntures  não
conversíveis em ações; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrem
na condição prevista no inciso I. (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na
companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5
(cinco)  dias  da  realização  da  assembléia-geral,  exposição  justificativa  da  informação  transmitida  à
assembléia.

§ 5º Os lucros  que deixarem de ser  distribuídos  nos  termos  do § 4º serão registrados  como
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como
dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.
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§ 6o Os lucros não destinados nos termos dos arts.  193 a 197 deverão ser distribuídos como
dividendos. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Dividendos de Ações Preferenciais

Art.  203.  O  disposto  nos  artigos  194  a  197,  e  202,  não  prejudicará  o  direito  dos  acionistas
preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados,
se cumulativos.

Dividendos Intermediários

Art.  204.  A  companhia  que,  por  força  de  lei  ou  de  disposição  estatutária,  levantar  balanço
semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto,
dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.

§ 1º A companhia  poderá,  nos termos  de disposição  estatutária,  levantar  balanço  e distribuir
dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício
social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182.

§ 2º O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários,
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Pagamento de Dividendos

Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de
declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.

§ 1º Os dividendos poderão ser pagos por  cheque nominativo  remetido por  via postal  para o
endereço  comunicado  pelo  acionista  à  companhia,  ou  mediante  crédito  em contracorrente  bancária
aberta em nome do acionista.

§ 2º Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos artigos 41 e 43
serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega
aos titulares das ações depositadas.

§ 3º O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral, no prazo de
60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO XVII

Dissolução, Liquidação e Extinção

SEÇÃO I

Dissolução

Art. 206. Dissolve-se a companhia:

I - de pleno direito:

a) pelo término do prazo de duração;

b) nos casos previstos no estatuto;

c)  por  deliberação  da  assembléia-geral  (art.  136,  X);  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.457,  de
5.5.1997)

d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral ordinária, se o mínimo
de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251;

e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.

II - por decisão judicial:

a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista;

b)  quando provado  que não pode  preencher o  seu fim, em ação proposta por  acionistas  que
representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;

c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;

III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei
especial.

Efeitos

Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de
proceder à liquidação.

SEÇÃO II

Liquidação

Liquidação pelos Órgãos da Companhia
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Art. 208. Silenciando o estatuto, compete à assembléia-geral, nos casos do número I do artigo
206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho fiscal que devam funcionar
durante o período de liquidação.

§ 1º A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, competindo-lhe nomear o
liquidante; o funcionamento do conselho fiscal  será permanente ou a pedido de acionistas, conforme
dispuser o estatuto.

§ 2º O liquidante poderá ser destituído, a qualquer tempo, pelo órgão que o tiver nomeado.

Liquidação Judicial

Art.  209.  Além dos casos previstos  no número II do artigo  206, a liquidação será processada
judicialmente:

I - a pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria de acionistas deixarem de
promover a liquidação, ou a ela se opuserem, nos casos do número I do artigo 206;

II - a requerimento do Ministério Público, à vista de comunicação da autoridade competente, se a
companhia, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à dissolução, não iniciar a liquidação ou, se após iniciá-la,
a interromper por mais de 15 (quinze) dias, no caso da alínea e do número I do artigo 301.

Parágrafo único. Na liquidação judicial  será observado o disposto na lei  processual,  devendo o
liquidante ser nomeado pelo Juiz.

Deveres do Liquidante

Art. 210. São deveres do liquidante:

I - arquivar e publicar a ata da assembléia-geral, ou certidão de sentença, que tiver deliberado ou
decidido a liquidação;

II - arrecadar os bens, livros e documentos da companhia, onde quer que estejam;

III - fazer levantar de imediato, em prazo não superior ao fixado pela assembléia-geral ou pelo
juiz, o balanço      patrimonial da companhia;

IV  -  ultimar  os  negócios  da  companhia,  realizar  o  ativo,  pagar  o  passivo,  e  partilhar  o
remanescente entre os acionistas;

V - exigir dos acionistas, quando o ativo não bastar para a solução do passivo, a integralização de
suas ações;

VI - convocar a assembléia-geral, nos casos previstos em lei ou quando julgar necessário;

VII - confessar a falência da companhia e pedir concordata, nos casos previstos em lei;

VIII - finda a liquidação, submeter à assembléia-geral relatório dos atos e operações da liquidação
e suas contas finais;

IX - arquivar e publicar a ata da assembléia-geral que houver encerrado a liquidação.

Poderes do Liquidante

Art. 211. Compete ao liquidante representar a companhia e praticar todos os atos necessários à
liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação.

Parágrafo único. Sem expressa autorização da assembléia-geral o liquidante não poderá gravar
bens e contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem
prosseguir, ainda que para facilitar a liquidação, na atividade social.

Denominação da Companhia

Art. 212. Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a denominação social seguida
das palavras "em liquidação".

Assembléia-Geral

Art. 213. O liquidante convocará a assembléia-geral cada 6 (seis) meses, para prestar-lhe contas
dos atos e operações praticados no semestre e apresentar-lhe o relatório  e o balanço do estado da
liquidação; a assembléia-geral pode fixar, para essas prestações de contas, períodos menores ou maiores
que, em qualquer caso, não serão inferiores a 3 (três) nem superiores a 12 (doze) meses.

§ 1º Nas Assembléias-Gerais da companhia em liquidação todas as ações gozam de igual direito de
voto,  tornando-se  ineficazes  as  restrições  ou  limitações  porventura  existentes  em relação  às  ações
ordinárias ou preferenciais; cessando o estado de liquidação, restaura-se a eficácia das restrições ou
limitações relativas ao direito de voto.

§ 2º No curso da liquidação judicial, as Assembléias-Gerais necessárias para deliberar sobre os
interesses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz, a quem compete presidi-las e resolver,
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sumariamente, as dúvidas e litígios que forem suscitados. As atas das Assembléias-Gerais serão, por
cópias autênticas, apensadas ao processo judicial.

Pagamento do Passivo

Art. 214. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas sociais
proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto
às taxas bancárias.

Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, sob sua responsabilidade
pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Partilha do Ativo

Art. 215. A assembléia-geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação, e depois de pagos
todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres
sociais.

§  1º  É  facultado  à  assembléia-geral  aprovar,  pelo  voto  de  acionistas  que  representem  90%
(noventa  por  cento),  no  mínimo,  das  ações,  depois  de  pagos  ou garantidos  os  credores,  condições
especiais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição de bens aos sócios, pelo valor contábil
ou outro por ela fixado.

§ 2º Provado pelo acionista dissidente (artigo 216, § 2º) que as condições especiais de partilha
visaram a favorecer a maioria, em detrimento da parcela que lhe tocaria, se inexistissem tais condições,
será a partilha suspensa, se não consumada, ou, se já consumada, os acionistas majoritários indenizarão
os minoritários pelos prejuízos apurados.

Prestação de Contas

Art. 216. Pago o passivo e rateado o ativo remanescente, o liquidante convocará a assembléia-
geral para a prestação final das contas.

§ 1º Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue.

§ 2º O acionista dissidente terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da ata, para
promover a ação que lhe couber.

Responsabilidade na Liquidação

Art.  217.  O  liquidante  terá  as  mesmas  responsabilidades  do  administrador,  e  os  deveres  e
responsabilidades dos administradores, fiscais e acionistas subsistirão até a extinção da companhia.

Direito de Credor Não-Satisfeito

Art. 218. Encerrada a liquidação, o credor não-satisfeito só terá direito de exigir dos acionistas,
individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite da soma, por eles recebida, e de propor contra
o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver dos
demais a parcela que lhes couber no crédito pago.

SEÇÃO III

Extinção

Art. 219. Extingue-se a companhia:

I - pelo encerramento da liquidação;

II  -  pela  incorporação  ou  fusão,  e  pela  cisão  com  versão  de  todo  o  patrimônio  em  outras
sociedades.

CAPÍTULO XVIII

Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão

SEÇÃO I

Transformação

Conceito e Forma

Art.  220.  A  transformação  é  a  operação  pela  qual  a  sociedade  passa,  independentemente  de
dissolução e liquidação, de um tipo para outro.

Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro
do tipo a ser adotado pela sociedade.

Deliberação

Art.  221.  A  transformação  exige  o  consentimento  unânime dos  sócios  ou acionistas,  salvo  se
prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da
sociedade.
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Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito de retirada no caso de
transformação em companhia.

Direito dos Credores

Art.  222.  A  transformação  não  prejudicará,  em  caso  algum,  os  direitos  dos  credores,  que
continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior
de sociedade lhes oferecia.

Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos
sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à
transformação, e somente a estes beneficiará.

SEÇÃO II

Incorporação, Fusão e Cisão

Competência e Processo

Art. 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou
diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou
contratos sociais.

§ 1º Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as normas reguladoras
da constituição das sociedades do seu tipo.

§  2º  Os  sócios  ou  acionistas  das  sociedades  incorporadas,  fundidas  ou  cindidas  receberão,
diretamente da companhia emissora, as ações que lhes couberem.

§  3º  Se  a  incorporação,  fusão  ou  cisão  envolverem companhia  aberta,  as  sociedades  que  a
sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a
admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte
dias, contados da data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes
baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 4º O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da
companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), nos trinta dias seguintes ao término
do prazo nele referido, observado o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 137. (Parágrafo incluído pela Lei nº
9.457, de 5.5.1997)

Protocolo

Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente
constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas,
que incluirá:

I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de
sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição;

II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão;

III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação, e o
tratamento das variações patrimoniais posteriores;

IV  -  a  solução  a  ser  adotada  quanto  às  ações  ou  quotas  do  capital  de  uma das  sociedades
possuídas por outra;

V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das
sociedades que forem parte na operação;

VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados
para efetivar a operação;

VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.

Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão indicados por estimativa.

Justificação

Art.  225.  As  operações  de  incorporação,  fusão  e  cisão  serão  submetidas  à  deliberação  da
assembléia-geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão expostos:

I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;

II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus
direitos, se prevista;

III  -  a  composição,  após  a  operação,  segundo  espécies  e  classes  das  ações,  do  capital  das
companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir;

IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes.
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Formação do Capital

Art.  226.  As  operações  de  incorporação,  fusão  e  cisão  somente  poderão  ser  efetivadas  nas
condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios
líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a
realizar.

§ 1º As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da
companhia  incorporadora  poderão,  conforme  dispuser  o  protocolo  de  incorporação,  ser  extintas,  ou
substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas,
exceto a legal.

§ 2º O disposto no § 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for
proprietária  de  ações  ou  quotas  de  outra,  e  de  cisão  com incorporação,  quando  a  companhia  que
incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou quotas do capital desta.

Incorporação

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá
autorizar o aumento de capital  a ser  subscrito  e realizado pela incorporada mediante  versão do seu
patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão.

§ 2º A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará
seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento
de capital da incorporadora.

§ 3º Aprovados pela assembléia-geral  da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação,
extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da
incorporação.

Fusão

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade
nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

§ 1º A assembléia-geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os
peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades.

§  2º  Apresentados  os  laudos,  os  administradores  convocarão  os  sócios  ou  acionistas  das
sociedades para uma assembléia-geral, que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição
definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio
líquido da sociedade de que fazem parte.

§  3º  Constituída  a  nova  companhia,  incumbirá  aos  primeiros  administradores  promover  o
arquivamento e a publicação dos atos da fusão.

Cisão

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para
uma ou  mais  sociedades,  constituídas  para  esse  fim  ou  já  existentes,  extinguindo-se  a  companhia
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da
companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão
com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a
esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada
pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os
números do artigo 224; a assembléia,  se a aprovar, nomeará os peritos  que avaliarão a parcela  do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.

§  3º  A  cisão  com versão  de  parcela  de  patrimônio  em  sociedade  já  existente  obedecerá  às
disposições sobre incorporação (artigo 227).

§  4º  Efetivada  a  cisão  com  extinção  da  companhia  cindida,  caberá  aos  administradores  das
sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos
atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da
companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a
seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção
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diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

Direito de Retirada

Art.  230.  Nos  casos  de  incorporação  ou fusão,  o  prazo  para  exercício  do  direito  de  retirada,
previsto no art. 137, inciso II, será contado a partir da publicação da ata que aprovar o protocolo ou
justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-
se. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

Direitos dos Debenturistas

Art.  231.  A incorporação,  fusão ou cisão da companhia emissora de  debêntures  em circulação
dependerá da prévia aprovação dos debenturistas,  reunidos em assembléia especialmente convocada
com esse fim.

§ 1º Será dispensada a aprovação pela  assembléia se for assegurado aos debenturistas que o
desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da publicação das atas das
assembléias relativas à operação, o resgate das debêntures de que forem titulares.

§ 2º No caso do § 1º,  a sociedade cindida  e as sociedades  que absorverem parcelas  do seu
patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures.

Direitos dos Credores na Incorporação ou Fusão

Art. 232. Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou à fusão, o
credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação; findo o prazo,
decairá do direito o credor que não o tiver exercido.

§ 1º A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação pleiteada.

§  2º  Sendo  ilíquida  a  dívida,  a  sociedade  poderá  garantir-lhe  a  execução,  suspendendo-se  o
processo de anulação.

§ 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade
nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem
os créditos pagos pelos bens das respectivas massas.

Direitos dos Credores na Cisão

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do
seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida
que  subsistir  e  as  que  absorverem  parcelas  do  seu  patrimônio  responderão  solidariamente  pelas
obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo  único.  O  ato  de  cisão  parcial  poderá  estipular  que  as  sociedades  que  absorverem
parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem
transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor
anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

Averbação da Sucessão

Art.  234.  A  certidão,  passada  pelo  registro  do  comércio,  da  incorporação,  fusão  ou  cisão,  é
documento  hábil  para  a  averbação,  nos registros  públicos  competentes,  da sucessão,  decorrente  da
operação, em bens, direitos e obrigações.

...

CAPÍTULO XX

Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas

SEÇÃO I

Informações no Relatório da Administração

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.

§ 1º São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do
capital da outra, sem controlá-la.

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

§ 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que
forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
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SEÇÃO II

Participação Recíproca

Art. 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas coligadas ou controladas.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos uma das sociedades participa
de outra com observância das condições em que a lei autoriza a aquisição das próprias ações (artigo 30,
§ 1º, alínea b).

§ 2º As ações do capital da controladora, de propriedade da controlada, terão suspenso o direito
de voto.

§ 3º O disposto no § 2º do artigo 30, aplica-se à aquisição de ações da companhia aberta por suas
coligadas e controladas.

§ 4º No caso do § 1º, a sociedade deverá alienar, dentro de 6 (seis) meses, as ações ou quotas
que excederem do valor dos lucros ou reservas, sempre que esses sofrerem redução.

§ 5º A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de incorporação, fusão ou cisão, ou da
aquisição,  pela  companhia,  do  controle  de  sociedade,  deverá  ser  mencionada  nos  relatórios  e
demonstrações financeiras de ambas as sociedades, e será eliminada no prazo máximo de 1 (um) ano;
no caso de coligadas, salvo acordo em contrário, deverão ser alienadas as ações ou quotas de aquisição
mais recente ou, se da mesma data, que representem menor porcentagem do capital social.

§ 6º A aquisição de ações ou quotas de que resulte participação recíproca com violação ao disposto
neste artigo importa responsabilidade civil solidária dos administradores da sociedade, equiparando-se,
para efeitos penais, à compra ilegal das próprias ações.

SEÇÃO III

Responsabilidade dos Administradores e das Sociedades Controladoras

Administradores

Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,
observem  condições  estritamente  comutativas,  ou  com  pagamento  compensatório  adequado;  e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo.

Sociedade Controladora

Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por
atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117.

§ 1º A ação para haver reparação cabe:

a) a acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;

b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos
no caso de vir a ação ser julgada improcedente.

§ 2º A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas,
pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da
ação, calculados sobre o valor da indenização.

SEÇÃO IV

Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas

Art. 247. As notas explicativas dos investimentos relevantes devem conter informações precisas
sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações com a companhia, indicando:

I - a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido;

II - o número, espécies e classes das ações ou quotas de propriedade da companhia, e o preço de
mercado das      ações, se houver;

III - o lucro líquido do exercício;

IV - os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas;

V - o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e as sociedades coligadas
e controladas.

Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez
por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;
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b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a
15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia.

Avaliação do Investimento em Coligadas e Controladas

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo
único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20%
(vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:

I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em
balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na
mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de
patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a
companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;

II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio
líquido  referido  no  número  anterior,  da  porcentagem  de  participação  no  capital  da  coligada  ou
controlada;

III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição
corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:

a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;

b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.

§  1º  Para  efeito  de  determinar  a  relevância  do  investimento,  nos  casos  deste  artigo,  serão
computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e
controladas.

§ 2º A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o
balanço ou balancete de verificação previsto no número I.

Demonstrações Consolidadas

Art. 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu patrimônio
líquido  representado  por  investimentos  em  sociedades  controladas  deverá  elaborar  e  divulgar,
juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades
cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação, e:

a)  determinar  a  inclusão  de  sociedades  que,  embora  não  controladas,  sejam  financeira  ou
administrativamente dependentes da companhia;

b) autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas.

Normas sobre Consolidação

Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:

I - as participações de uma sociedade em outra;

II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;

III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de
estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios
entre as sociedades.

§ 1º A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício
será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2º A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for absorvida na
consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com dedução da provisão adequada para perdas
já comprovadas, e será objeto de nota explicativa.

§ 3º O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada dos
resultados de exercícios futuros até que fique comprovada a existência de ganho efetivo.

§ 4º Para fins deste artigo, as sociedades controladas, cujo exercício social termine mais de 60
(sessenta) dias antes da data do encerramento do exercício da companhia, elaborarão, com observância
das normas desta Lei, demonstrações financeiras extraordinárias em data compreendida nesse prazo.

SEÇÃO V
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Subsidiária Integral

Art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único acionista
sociedade brasileira.

§ 1º A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral deverá aprovar o laudo
de avaliação de que trata o artigo 8º, respondendo nos termos do § 6º do artigo 8º e do artigo 10 e seu
parágrafo único.

§ 2º A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante aquisição, por sociedade
brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos do artigo 252.

Incorporação de Ações

Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital  social ao patrimônio de outra companhia
brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral
das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.

§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o
aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as
avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os
dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230.  (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente poderá
aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar,
autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus acionistas;
os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137,
II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230.  (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 5.5.1997)

§  3º  Aprovado  o  laudo  de  avaliação  pela  assembléia-geral  da  incorporadora,  efetivar-se-á  a
incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que
lhes couberem.

Admissão de Acionistas em Subsidiária Integral

Art.  253. Na proporção das ações que possuírem no capital  da companhia, os acionistas terão
direito de preferência para:

I - adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou
em parte; e

II - subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia decidir admitir outros
acionistas.

Parágrafo único. As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral serão oferecidos aos
acionistas da companhia em assembléia-geral convocada para esse fim, aplicando-se à hipótese, no que
couber, o disposto no artigo 171.

SEÇÃO VI

Alienação de Controle

Divulgação

Art.  254.  A  alienação  do  controle  da  companhia  aberta  dependerá  de  prévia  autorização  da
Comissão de Valores Imobiliários.

§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários deve zelar para que seja assegurado tratamento igualitário
aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de ações.

§ 2º Se o número de ações ofertadas, incluindo as dos controladores ou majoritários, ultrapassar o
máximo previsto na oferta, será obrigatório o rateio, na forma prevista no instrumento da oferta pública.

§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas a serem observadas na oferta
pública relativa à alienação do controle de companhia aberta .(Revogado pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser
contratada sob a condição,  suspensiva ou resolutiva,  de que o  adquirente  se obrigue a fazer  oferta
pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia,
de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com
direito a voto, integrante do bloco de controle. (Artigo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações
integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários
conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
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ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de
controle acionário da sociedade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput,
desde  que  verificado  que  as  condições  da  oferta  pública  atendem  aos  requisitos  legais.  (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 3o Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta
pública de que trata o caput. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§  4o  O adquirente  do  controle  acionário  de  companhia  aberta  poderá  oferecer  aos  acionistas
minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à
diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 5o (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

Companhia Aberta Sujeita a Autorização

Art. 255. A alienação do controle de companhia aberta que dependa de autorização do governo
para funcionar está sujeita à prévia autorização do órgão competente para aprovar a alteração do seu
estatuto.(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 1º A autoridade competente para autorizar a alienação deve zelar para que seja assegurado
tratamento eqüitativo aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para a aquisição
das suas ações, ou o rateio, por todos os acionistas, dos intangíveis da companhia, inclusive autorização
para funcionar. (Revogado pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2º Se a compradora pretender incorporar a companhia, ou com ela  se fundir,  o tratamento
eqüitativo referido no § 1º será apreciado no conjunto das operações. (Revogado pela Lei nº 9.457, de
5.5.1997)

Aprovação pela Assembléia-Geral da Compradora

Art.  256.  A  compra,  por  companhia  aberta,  do  controle  de  qualquer  sociedade  mercantil,
dependerá de deliberação da assembléia-geral da compradora, especialmente convocada para conhecer
da operação, sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247, parágrafo
único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores
a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa
dias anteriores à data da contratação;  (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de
mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro
líquido  anual  por  ação  (artigo  187  n.  VII)  nos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  atualizado
monetariamente.

§ 1º A proposta  ou o contrato  de  compra,  acompanhado de laudo de avaliação,  observado o
disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua
ratificação,  sob  pena  de  responsabilidade  dos  administradores,  instruído  com  todos  os  elementos
necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o
inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o direito de
retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 137, observado
o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

SEÇÃO VII

Aquisição de Controle Mediante Oferta Pública

Requisitos

Art. 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser feita
com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo
ofertante.

§ 1º Se a oferta contiver permuta, total ou parcial, dos valores mobiliários, somente poderá ser
efetuada após prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.
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§ 2º A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número suficiente para assegurar
o controle da companhia e será irrevogável.

§ 3º Se o ofertante já for titular de ações votantes do capital da companhia, a oferta poderá ter
por objeto o número de ações necessário para completar o controle, mas o ofertante deverá fazer prova,
perante a Comissão de Valores Mobiliários, das ações de sua propriedade.

§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre oferta pública de aquisição de
controle.

Instrumento da Oferta de Compra

Art. 258. O instrumento de oferta de compra, firmado pelo ofertante e pela instituição financeira
que garante o pagamento, será publicado na imprensa e deverá indicar:

I - o número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se for o caso, o número
máximo;

II - o preço e as condições de pagamento;

III - a subordinação da oferta  ao número mínimo de aceitantes  e a forma de rateio entre  os
aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado;

IV - o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a sua
aceitação e efetivar a transferência das ações;

V - o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias;

VI - informações sobre o ofertante.

Parágrafo único. A oferta será comunicada à Comissão de Valores Mobiliários dentro de 24 (vinte e
quatro) horas da primeira publicação.

Instrumento de Oferta de Permuta

Art. 259. O projeto de instrumento de oferta de permuta será submetido à Comissão de Valores
Mobiliários com o pedido de registro prévio da oferta e deverá conter, além das referidas no artigo 258,
informações  sobre  os valores  mobiliários  oferecidos  em permuta  e as companhias  emissoras  desses
valores.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar normas sobre o instrumento de
oferta de permuta e o seu registro prévio.

Sigilo

Art.  260.  Até  a  publicação  da  oferta,  o  ofertante,  a  instituição  financeira  intermediária  e  a
Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo o infrator
pelos danos que causar.

Processamento da Oferta

Art.  261. A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições  financeiras ou do mercado de
valores mobiliários indicadas no instrumento de oferta e os aceitantes deverão firmar ordens irrevogáveis
de venda ou permuta, nas condições ofertadas, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 262.

§ 1º É facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condições de preço ou forma de pagamento,
desde que em porcentagem igual  ou superior  a 5% (cinco por cento) e até 10 (dez) dias antes  do
término do prazo da oferta; as novas condições se estenderão aos acionistas que já tiverem aceito a
oferta.

§  2º  Findo  o  prazo da  oferta,  a  instituição  financeira  intermediária  comunicará  o  resultado  à
Comissão de Valores Mobiliários e, mediante publicação pela imprensa, aos aceitantes.

§ 3º Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será obrigatório o rateio, na forma prevista
no instrumento da oferta.

Oferta Concorrente

Art.  262.  A  existência  de  oferta  pública  em curso  não impede  oferta  concorrente,  desde  que
observadas as normas desta Seção.

§ 1º A publicação de oferta  concorrente  torna nulas as ordens de venda que já tenham sido
firmadas em aceitação de oferta anterior.

§ 2º É facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de sua oferta até fazê-lo coincidir com o
da oferta concorrente.

Negociação Durante a Oferta

Art. 263. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas que disciplinem a negociação
das ações objeto da oferta durante o seu prazo.
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SEÇÃO VIII

Incorporação de Companhia Controlada

Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada
à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o
cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base
no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios
segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada pela Lei nº
10.303, de 31.10.2001)

§ 1o A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada e, no
caso  de  companhias  abertas,  por  empresa  especializada.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  10.303,  de
31.10.2001)

§  2o  Para  efeito  da  comparação  referida  neste  artigo,  as  ações  do  capital  da  controlada  de
propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em conformidade com o disposto no
caput. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 3º Se as  relações  de  substituição  das ações  dos  acionistas não controladores,  previstas  no
protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste
artigo,  os  acionistas  dissidentes  da  deliberação  da  assembléia-geral  da  controlada  que  aprovar  a
operação, observado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão optar entre o valor de reembolso fixado
nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio líquido a preços de mercado. (Redação dada pela Lei nº
10.303, de 31.10.2001)

a) no caso de companhia aberta, pela cotação média das ações em bolsa de valores ou no mercado
de  balcão,  durante  os  30  (trinta)  dias  anteriores  à  data  da  assembléia  que  deliberar  sobre  a
incorporação;

b) no caso de companhia fechada, pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado.

§  4o  Aplicam-se  as  normas  previstas  neste  artigo  à  incorporação  de  controladora  por  sua
controlada, à fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações de companhia
controlada ou controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle
comum. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada terem sido
adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263.

CAPÍTULO XXI

Grupo de Sociedades

SEÇÃO I

Características e Natureza

Características

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo,
grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou
indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de
sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244.

Natureza

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou
subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo,
mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.

Designação

Art.  267.  O  grupo  de  sociedades  terá  designação  de  que  constarão  as  palavras  "grupo  de
sociedades" ou "grupo".

Parágrafo  único.  Somente  os  grupos  organizados  de  acordo  com este  Capítulo  poderão  usar
designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".

Companhias Sujeitas a Autorização para Funcionar
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Art.  268.  A  companhia  que,  por  seu objeto,  depende de autorização  para funcionar,  somente
poderá participar de grupo de sociedades após a aprovação da convenção do grupo pela autoridade
competente para aprovar suas alterações estatutárias.

SEÇÃO II

Constituição, Registro e Publicidade

Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o
componham, a qual deverá conter:

I - a designação do grupo;

II - a indicação da sociedade de comando e das filiadas;

III - as condições de participação das diversas sociedades;

IV - o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção;

V - as condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham;

VI - os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura
administrativa do grupo e as das sociedades que o componham;

VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo;

VIII - as condições para alteração da convenção.

Parágrafo único. Para os efeitos do número VII, o grupo de sociedades considera-se sob controle
brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de:

a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil;

b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou

c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das
pessoas referidas nas alíneas a e b.

Aprovação pelos Sócios das Sociedades

Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do
contrato social ou do estatuto (art. 136, V). (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997)

Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm
direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou quotas.

Registro e Publicidade

Art.  271.  Considera-se  constituído  o  grupo  a  partir  da  data  do  arquivamento,  no  registro  do
comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos:

I - convenção de constituição do grupo;

II - atas das Assembléias-Gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as sociedades
que tiverem aprovado a constituição do grupo;

III - declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as
demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo
de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada.

§ 1º Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no
registro do comércio das respectivas sedes as atas de assembléia ou alterações contratuais que tiverem
aprovado a convenção, sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando.

§ 2º As certidões de arquivamento no registro do comércio serão publicadas.

§ 3º A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as
respectivas denominações acrescidas da designação do grupo.

§ 4º As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo,
observando-se o disposto no § 1º do artigo 135.

SEÇÃO III

Administração

Administradores do Grupo

Art. 272. A convenção deve definir a estrutura administrativa do grupo de sociedades, podendo
criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção-geral.

Parágrafo único. A representação das sociedades perante terceiros, salvo disposição expressa na
convenção  do  grupo,  arquivada  no  registro  do  comércio  e  publicada,  caberá  exclusivamente  aos
administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais.
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Administradores das Sociedades Filiadas

Art. 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e
responsabilidades,  de  acordo com os respectivos  estatutos ou contratos  sociais,  compete observar  a
orientação  geral  estabelecida  e  as  instruções  expedidas  pelos  administradores  do  grupo  que  não
importem violação da lei ou da convenção do grupo.

Remuneração

Art.  274.  Os administradores  do  grupo  e os investidos  em cargos  de mais de  uma sociedade
poderão  ter  a  sua  remuneração  rateada  entre  as  diversas  sociedades,  e  a  gratificação  dos
administradores, se houver, poderá ser fixada, dentro dos limites do § 1º do artigo 152 com base nos
resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo.

SEÇÃO IV

Demonstrações Financeiras

Art. 275. O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada
uma das companhias que o compõem, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as sociedades
do grupo, elaboradas com observância do disposto no artigo 250.

§ 1º As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as da sociedade
de comando.

§ 2º A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras nos termos desta Lei,
ainda que não tenha a forma de companhia.

§ 3º As companhias filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações financeiras publicadas, o
órgão que publicou a última demonstração consolidada do grupo a que pertencer.

§ 4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua companhia aberta serão
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários,
e observarão as normas expedidas por essa comissão.

SEÇÃO V

Prejuízos Resultantes de Atos Contrários à Convenção
Art. 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos

de  outra,  ou  do  grupo,  e  a  participação  em  custos,  receitas  ou  resultados  de  atividades  ou
empreendimentos somente poderão ser opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos
termos da convenção do grupo.

§ 1º Consideram-se minoritários,  para os efeitos  deste artigo,  todos  os sócios da filiada,  com
exceção da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo.

§ 2º A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre sociedades, previstas
na convenção do grupo, deverão ser determinadas e registradas no balanço de cada exercício social das
sociedades interessadas.

§  3º  Os  sócios  minoritários  da  filiada  terão  ação  contra  os  seus  administradores  e  contra  a
sociedade de comando do grupo para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com
infração das normas deste artigo, observado o disposto nos parágrafos do artigo 246.

Conselho Fiscal das Filiadas

Art.  277.  O funcionamento  do Conselho  Fiscal  da companhia  filiada  a  grupo,  quando  não for
permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem, no mínimo, 5% (cinco
por cento) das ações ordinárias, ou das ações preferenciais sem direito de voto.

§ 1º Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as seguintes normas: 

a) os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações com direito a voto o
direito de eleger 1 (um) membro e respectivo suplente e às ações sem direito a voto, ou com voto
restrito, o de eleger outro;

b)  a  sociedade  de  comando  e  as  filiadas  poderão  eleger  número  de  membros,  e  respectivos
suplentes, igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um.

§  2º  O  Conselho  Fiscal  da  sociedade  filiada  poderá  solicitar  aos  órgãos  de  administração  da
sociedade de comando, ou de outras filiadas, os esclarecimentos ou informações que julgar necessários
para fiscalizar a observância da convenção do grupo.

CAPÍTULO XXII

Consórcio

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
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§ 1º  O consórcio  não  tem personalidade  jurídica  e  as  consorciadas  somente  se  obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção
de solidariedade.

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as
outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista
no contrato de consórcio.

Art.  279.  O  consórcio  será  constituído  mediante  contrato  aprovado  pelo  órgão  da  sociedade
competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do qual constarão:

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III - a duração, endereço e foro;

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações
específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI  -  normas  sobre  administração  do  consórcio,  contabilização,  representação  das  sociedades
consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a
cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo  único.  O  contrato  de  consórcio  e  suas  alterações  serão  arquivados  no  registro  do
comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

...

CAPÍTULO XXVI

Disposições Transitórias

Art. 295. A presente Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação, aplicando-se,
todavia, a partir da data da publicação, às companhias que se constituírem.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre:

a) elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias existentes a
partir do exercício social que se iniciar após 1º de janeiro de 1978;

b) a apresentação, nas demonstrações financeiras, de valores do exercício anterior (artigo 176, §
1º), que será obrigatória a partir  do balanço do exercício  social  subseqüente ao referido na alínea a
anterior;

c)  elaboração  e  publicação  de  demonstrações  financeiras  consolidadas,  que  somente  serão
obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 1978.

§  2º  A  participação  dos  administradores  nos  lucros  sociais  continuará  a  regular-se  pelas
disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 152 a partir
do exercício social que se iniciar no curso do ano de 1977.

§ 3º A restrição ao direito de voto das ações ao portador (artigo 112) só vigorará a partir de 1
(um) ano a contar da data em que esta Lei entrar em vigor.

Art. 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos
desta Lei no prazo de 1 (um) ano a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse fim
ser convocada assembléia-geral dos acionistas.

§ 1º Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos prejuízos que causarem
pela inobservância do disposto neste artigo.

§  2º  O  disposto  neste  artigo  não  prejudicará  os  direitos  pecuniários  conferidos  por  partes
beneficiárias  e debêntures em circulação na data da publicação desta Lei,  que somente poderão ser
modificados ou reduzidos com observância do disposto no artigo 51 e no § 5º do artigo 71.

§ 3º As companhias existentes deverão eliminar, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de
entrada em vigor desta Lei, as participações recíprocas vedadas pelo artigo 244 e seus parágrafos.

§ 4º As companhias existentes, cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo, ou que o
estabelecer em condições que não satisfaçam aos requisitos do § 1º do artigo 202 poderão, dentro do
prazo previsto neste artigo, fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no § 2º do artigo 202, mas os
acionistas dissidentes dessa deliberação terão direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do
valor de suas ações, com observância do disposto nos artigos 45 e 137.
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§ 5º O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos lucros acumulados em
balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977.

§ 6º O disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações existentes na data da
publicação desta Lei.

2 – ATOS DA CVM

2.1 - TEXTO INTEGRAL DA INSTRUÇÃO CVM No 247, DE 27 DE MARÇO DE
1996. 

Dispõe sobre a avaliação de investimentos em sociedades coligadas e controladas e sobre os
procedimentos  para  elaboração  e  divulgação  das  demonstrações  contábeis  consolidadas,
para o pleno atendimento aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, altera e consolida as
Instruções CVM nº 01, de 27 de abril de 1978, nº 15, de 03 de novembro de 1980, nº 30, de
17 de janeiro de 1984, e o artigo 2º da Instrução CVM nº 170, de 03 de janeiro de 1992, e
dá outras providências.

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM - torna público que o Colegiado, em sessão
realizada em 22.03.96, com fundamento no disposto na alínea "c" do inciso III do artigo 248, no
parágrafo  único  do  artigo  249  e  no  parágrafo  único  do  artigo  291 da  LEI  Nº  6.404,  de  15  de
dezembro de 1976, e nos incisos I, II e IV do parágrafo único do artigo 22 da LEI Nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, 

RESOLVEU:

DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Art.  1º  -  O  investimento  permanente  de  companhia  aberta  em  coligadas,  suas  equiparadas  e  em
controladas, localizadas no país e no exterior, deve ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
observadas as disposições desta Instrução.

Parágrafo Único - Equivalência patrimonial corresponde ao valor do investimento determinado mediante a
aplicação da percentagem de participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada coligada,
sua equiparada e controlada.

DAS COLIGADAS E CONTROLADAS

Art. 2º - Consideram-se coligadas as sociedades quando uma participa com 10% (dez por cento) ou mais
do capital social da outra, sem controlá-la.

Parágrafo Único - Equiparam-se às coligadas, para os fins desta Instrução:

a) - as sociedades quando uma participa indiretamente com 10% (dez por cento) ou mais do capital
votante da outra, sem controlá-la;

b) - as sociedades quando uma participa diretamente com 10% (dez por cento) ou mais do capital
votante da outra, sem controlá-la, independentemente do percentual da participação no capital total.

Art. 3º - Considera-se controlada, para os fins desta Instrução:

I - Sociedade na qual a investidora, diretamente ou indiretamente, seja titular de direitos de sócio que
lhe assegurem, de modo permanente:

a) - preponderância nas deliberações sociais; e

b) - o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores.

II - Filial,  agência, sucursal,  dependência  ou escritório  de representação no exterior,  sempre que os
respectivos  ativos  e  passivos  não  estejam  incluídos  na  contabilidade  da  investidora,  por  força  de
normatização específica; e

III - Sociedade na qual os direitos permanentes de sócio, previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste
artigo  estejam sob  controle  comum ou sejam exercidos  mediante  a  existência  de acordo  de votos,
independentemente do seu percentual de participação no capital votante.
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Parágrafo Único - Considera-se, ainda, controlada a subsidiária integral, tendo a investidora como única
acionista.

DA DETERMINAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO INVESTIMENTO

Art. 4º - Considera-se relevante o investimento:

I - Quando o valor contábil do investimento em cada coligada for igual ou superior a 10% (dez por cento)
do patrimônio líquido da investidora; ou

II  -  Quando  o  valor  contábil  dos  investimentos  em  controladas  e  coligadas,  considerados  em  seu
conjunto, for igual ou superior a 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido da investidora.

§ 1º - O valor contábil do investimento em coligada e controlada abrange o custo de aquisição mais a
equivalência patrimonial e o ágio não amortizado, deduzido do deságio não amortizado e da provisão
para perdas.

§ 2º - Para determinação dos percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, ao valor contábil do
investimento  deverá  ser  adicionado  o  montante  dos  créditos  da investidora  contra  suas coligadas e
controladas.

DOS INVESTIMENTOS A SEREM AVALIADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Art. 5º - Deverão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

I - O investimento em cada controlada; e

II - O investimento relevante em cada coligada e/ou em sua equiparada, quando a investidora tenha
influência na administração ou quando a porcentagem de participação, direta ou indireta da investidora,
representar 20% (vinte por cento) ou mais do capital social da coligada.

Parágrafo Único - Serão considerados exemplos de evidências de influência na administração da coligada:

a) - participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a existência de administradores comuns;

b) - poder de eleger ou destituir um ou mais de seus administradores; 

c) - volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de assistência técnica ou informações
técnicas essenciais para as atividades da investidora;

d) - significativa dependência tecnológica e/ou econômico-financeira; 

e)  -  recebimento  permanente  de  informações  contábeis  detalhadas,  bem  como  de  planos  de
investimento; ou

f) - uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos.

Art.  6º  -  Deverá  deixar  de  ser  avaliado  pelo  método  da  equivalência  patrimonial,  sem prejuízo  do
disposto  no  artigo  12,  o  investimento  em  sociedades  coligadas  e  controladas  com  efetiva  e  clara
evidência de perda de continuidade de suas operações ou no caso em que estas estejam operando sob
severas  restrições  a  longo  prazo  que prejudiquem significativamente  a  sua capacidade  de  transferir
recursos para a investidora.

Art. 7º - O investimento em sociedade coligada e controlada cuja venda por parte da investidora, em
futuro próximo, tenha efetiva e clara evidência de realização, continuará sendo avaliado pelo método da
equivalência patrimonial até a data-base considerada para a venda.

Art. 8º - O investimento em coligada que, por redução do valor contábil do investimento, deixar de ser
relevante,  continuará  sendo  avaliado  pela  equivalência  patrimonial,  caso  essa  redução  não  seja
considerada de caráter permanente, devendo todos os seus reflexos ser evidenciados, segregadamente,
em nota explicativa.

Parágrafo Único - Na hipótese de descontinuidade do investimento, principalmente aquelas previstas nos
artigos  6º  e  7º,  os  saldos  das  reservas  de  reavaliação  constituídas  pela  investidora  deverão  ser
revertidos em contrapartida ao respectivo valor contábil do investimento.

DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

Art. 9º - O valor do investimento,  pelo método da equivalência patrimonial,  será obtido mediante o
seguinte cálculo:

I - Aplicando-se a percentagem de participação no capital social sobre o valor do patrimônio líquido da
coligada e da controlada; e
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II - Subtraindo-se, do montante referido no inciso I, os lucros não realizados, conforme definido no § 1º
deste artigo, líquidos dos efeitos fiscais.

§  1º  -  Para  os  efeitos  do  inciso  II  deste  artigo,  serão  considerados  lucros  não  realizados  aqueles
decorrentes de negócios com a investidora ou com outras coligadas e controladas, quando:

a) - o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por inclusão no
custo de aquisição de ativos de qualquer natureza no balanço patrimonial da investidora; ou

b) - o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por inclusão no
custo  de  aquisição  de  ativos  de  qualquer  natureza  no  balanço  patrimonial  de  outras  coligadas  e
controladas. 

§ 2º - Os prejuízos decorrentes de transações com a investidora, coligadas e controladas não devem ser
eliminados no cálculo da equivalência patrimonial.

§ 3º - Os lucros e os prejuízos, assim como as receitas e as despesas decorrentes de negócios que
tenham gerado, simultânea e integralmente, efeitos opostos nas contas de resultado das coligadas e
controladas, não serão excluídos para fins de cálculo do valor do investimento.

Art. 10 - Para os efeitos do disposto no artigo 9º, o patrimônio líquido da coligada e controlada deverá
ser determinado com base nas demonstrações contábeis levantadas na mesma data das demonstrações
contábeis da investidora.

§ 1º - Na impossibilidade de cumprimento ao disposto no caput deste artigo, admite-se a utilização de
demonstrações contábeis  da coligada e controlada em um período máximo de defasagem de até 60
(sessenta) dias antes da data das demonstrações contábeis da investidora.

§ 2º -  O período de abrangência  das  demonstrações  contábeis  da coligada  e controlada deverá ser
idêntico ao da investidora, independentemente das respectivas datas de encerramento.

§ 3º - Admite-se a utilização de períodos não idênticos, nos casos em que este fato representar melhoria
na qualidade da informação produzida, sendo a mudança evidenciada em nota explicativa. 

Art. 11 - Para a determinação do valor da equivalência patrimonial, a investidora deverá:

I - Eliminar os efeitos decorrentes da diversidade de critérios contábeis,  em especial,  referindo-se a
investimentos no exterior;

II - Excluir o montante correspondente às participações recíprocas;

III - Reconhecer os efeitos decorrentes de eventos relevantes ocorridos no período intermediário, no caso
de demonstrações contábeis levantadas em datas diversas; e

IV - Reconhecer os efeitos decorrentes de classes de ações com direito preferencial de dividendo fixo,
dividendo cumulativo e com diferenciação na participação de lucros.

DAS PERDAS PERMANENTES EM INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL

Art. 12 - A investidora deverá constituir provisão para cobertura de:

I - Perdas efetivas, em virtude de:

a)  -  eventos  que  resultarem  em perdas  não  provisionadas  pelas  coligadas  e  controladas  em  suas
demonstrações contábeis; ou

b) - responsabilidade formal ou operacional para cobertura de passivo a descoberto.

II - Perdas potenciais, estimadas em virtude de:

a) - tendência de perecimento do investimento;

b) - elevado risco de paralisação de operações de coligadas e controladas;

c) - eventos que possam prever perda parcial ou total do valor contábil do investimento ou do montante
de créditos contra as coligadas e controladas; ou

d) - cobertura de garantias, avais, fianças, hipotecas ou penhor concedidos, em favor de coligadas e
controladas,  referentes  a  obrigações  vencidas  ou vincendas quando caracterizada  a  incapacidade  de
pagamentos pela controlada ou coligada.

§ 1º - Independentemente do disposto na letra " b" do inciso I, deve ser constituída ainda provisão para
perdas, quando existir passivo a descoberto e houver intenção manifesta da investidora em manter o seu
apoio financeiro à investida.
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§ 2º - A provisão para perdas deverá ser apresentada no ativo permanente por dedução e até o limite do
valor contábil do investimento a que se referir, sendo o excedente apresentado em conta específica no
passivo.

DO ÁGIO OU DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO AVALIADO PELO MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Art. 13 - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em coligada e controlada
deverá  ser  desdobrado  e  os  valores  resultantes  desse  desdobramento  contabilizados  em subcontas
separadas:

I - Equivalência patrimonial baseada em demonstrações contábeis elaboradas nos termos do art. 10; e

II - Ágio ou deságio  na aquisição  ou na subscrição,  representado pela  diferença para mais  ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência patrimonial.

Art. 14 - O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou.

§ 1º - O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de parte ou de todos os bens
do ativo da coligada e controlada e o respectivo valor contábil, deverá ser amortizado na proporção em
que o ativo for sendo realizado na coligada e controlada, por depreciação, amortização,  exaustão ou
baixa em decorrência de alienação ou perecimento desses bens ou do investimento.

§ 2º - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o
valor de mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá
ser amortizado da seguinte forma. (NR)*

a) - o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro no prazo, extensão e proporção
dos resultados projetados, ou pela baixa por alienação ou perecimento do investimento,  devendo os
resultados  projetados  serem objeto  de  verificação  anual,  a  fim de  que sejam revisados  os  critérios
utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do ágio; e

b) - o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo
Poder Público no prazo estimado ou contratado de utilização, de vigência ou de perda de substância
econômica, ou pela baixa por alienação ou perecimento do investimento.

§ 3º - O prazo máximo para amortização do ágio previsto na letra "a" do parágrafo anterior não poderá
exceder a dez anos;(NR)* 

§ 4º - Quando houver deságio não justificado pelos fundamentos econômicos previstos nos parágrafos 1º
e  2º,  a  sua  amortização  somente  poderá  ser  contabilizada  em  caso  de  baixa  por  alienação  ou
perecimento do investimento.

§ 5º - O ágio não justificado pelos fundamentos econômicos, previstos nos parágrafos 1º e 2º, deve ser
reconhecido imediatamente como perda, no resultado do exercício, esclarecendo-se em nota explicativa
as razões da sua existência.

Art. 15 - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora, o saldo não amortizado do ágio ou deságio
deve ser apresentado no ativo permanente,  adicionado ou reduzido, respectivamente,  à equivalência
patrimonial do investimento a que se referir.

DA DIFERENÇA RESULTANTE DA AVALIAÇÃO BASEADA NO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Art. 16 - A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do investimento avaliado pelo método
da equivalência patrimonial, deverá ser apropriada pela investidora como:

I - Receita ou despesa operacional, quando corresponder:

a)  -  a  aumento  ou  diminuição  do  patrimônio  líquido  da  coligada  e  controlada,  em decorrência  da
apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que corresponder a ganhos ou perdas efetivos em
decorrência da existência de reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores; e

b) - a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.

II - Receita ou despesa não operacional, quando corresponder a eventos que resultem na variação da
porcentagem de participação no capital social da coligada e controlada;

III - Aplicação na amortização do ágio em decorrência do aumento ocorrido no patrimônio líquido por
reavaliação dos ativos que lhe deram origem; e
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IV  -  Reserva  de  reavaliação  quando  corresponder  a  aumento  ocorrido  no  patrimônio  líquido  por
reavaliação de ativos na coligada e controlada, ressalvado o disposto no inciso anterior.

Parágrafo Único - Não obstante o disposto no artigo 12, o resultado negativo da equivalência patrimonial
terá como limite o valor contábil do investimento, conforme definido no parágrafo 1º do artigo 4º desta
Instrução.

DA RESERVA DE LUCROS A REALIZAR E DOS DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM AÇÕES RECEBIDOS
PELA INVESTIDORA

Art. 17 - Para fins de constituição da reserva de lucros a realizar, somente poderá ser considerado como
lucro  a  realizar  o  resultado  líquido  positivo  da  equivalência  patrimonial  sobre  o  conjunto  dos
investimentos, apurado nos termos dos incisos I e II, do artigo 16.

Art. 18 - As bonificações recebidas sem custo pela investidora, quer sejam por emissão de novas ações,
quer sejam por aumento do valor nominal das ações, não devem ser objeto de contabilização na conta do
investimento na coligada e controlada. 

Parágrafo Único - Em decorrência do previsto no caput deste artigo, deverá ser revertida para a conta de
lucros ou prejuízos acumulados a correspondente parcela que tiver sido destinada para reserva de lucros
a realizar, a que se refere o artigo 17.

Art.  19  -  A  parcela  revertida  da  reserva  de  lucros  a  realizar  para  a  conta  de  lucros  ou  prejuízos
acumulados,  se  não  absorvida  por  prejuízos,  deverá  ser  considerada  no  cálculo,  em  separado,  do
dividendo obrigatório no exercício em que for feita a reversão. O excedente poderá ser destinado para :

I - Aumento de capital;

II - Distribuição de dividendo; e

III - Constituição de outras reservas de lucros, inclusive retenção justificada em lucros acumulados, ou
absorção do prejuízo do exercício, atendidas as exigências legais.

DAS NOTAS EXPLICATIVAS

Art. 20 - As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis devem conter informações
precisas das coligadas e das controladas, indicando, no mínimo:

I - Denominação da coligada e controlada, o número, espécie e classe de ações ou de cotas de capital
possuídas pela investidora, o percentual de participação no capital social e no capital votante e o preço
de negociação em bolsa de valores, se houver;

II - Patrimônio líquido, lucro líquido ou prejuízo do exercício, assim como o montante dos dividendos
propostos ou pagos, relativos ao mesmo período;

III  -  Créditos  e  obrigações  entre  a  investidora  e  as  coligadas  e  controladas  especificando  prazos,
encargos financeiros e garantias;

IV - Avais, garantias, fianças, hipotecas ou penhor concedidos em favor de coligadas ou controladas;

V - Receitas e despesas em operações entre a investidora e as coligadas e controladas;

VI - Montante individualizado do ajuste, no resultado e patrimônio líquido, decorrente da avaliação do
valor contábil do investimento pelo método da equivalência patrimonial, bem como o saldo contábil de
cada investimento no final do período;

VII - Memória de cálculo do montante individualizado do ajuste, quando este não decorrer somente da
aplicação do percentual de participação no capital social sobre os resultados da investida, se relevante;

VIII - Base e fundamento adotados para constituição e amortização do ágio ou deságio e montantes não
amortizados, bem como critérios, taxa de desconto e prazos utilizados na projeção de resultados;

IX -  Condições  estabelecidas  em acordo  de  acionistas  com respeito  a  influência  na administração  e
distribuição de lucros, evidenciando os números relativos aos casos em que a proporção do poder de voto
for diferente da proporção de participação no capital social votante, direta ou indiretamente;

X - Participações recíprocas existentes; e

XI  -  Efeitos  no  ativo,  passivo,  patrimônio  líquido  e  resultado  decorrentes  de  investimentos
descontinuados (artigos 6º e 7º)

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
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DO DEVER DE ELABORAR E DIVULGAR DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art. 21 - Ao fim de cada exercício social, demonstrações contábeis consolidadas devem ser elaboradas
por:

I  -  Companhia  aberta  que possuir  investimento  em sociedades  controladas,  incluindo as sociedades
controladas em conjunto referidas no artigo 32 desta Instrução; e 

II - Sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia aberta.

Art.  22  -  Demonstrações  contábeis  consolidadas  compreendem o  balanço patrimonial  consolidado,  a
demonstração  consolidada  do  resultado  do  exercício  e  a  demonstração  consolidada  das  origens  e
aplicações de recursos, complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários
para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados consolidados.

DAS CONTROLADAS EXCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art. 23 - Poderão ser excluídas das demonstrações contábeis consolidadas, sem prévia autorização da
CVM, as sociedades controladas que se encontrem nas seguintes condições:

I - Com efetivas e claras evidências de perda de continuidade e cujo patrimônio seja avaliado, ou não, a
valores de liquidação; ou

II - Cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha efetiva e clara evidência de realização
devidamente formalizada.

§ 1º - Em casos especiais justificados, poderão ser ainda excluídas da consolidação, mediante prévia
autorização da Comissão de Valores Mobiliários,  as sociedades controladas cuja inclusão, a critério da
CVM, não represente alteração relevante na unidade econômica consolidada ou que venha distorcer essa
unidade econômica.

§ 2º - No balanço patrimonial  consolidado, o valor contábil  do investimento na sociedade controlada
excluída da consolidação deverá ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial.

§  3º  -  Não  será  considerada  justificável  a  exclusão,  nas  demonstrações  contábeis  consolidadas,  de
sociedade controlada cujas operações sejam de natureza diversa das operações da investidora ou das
demais controladas.

DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art. 24 - Para a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a investidora deverá observar,
além do disposto no artigo 10, os seguintes procedimentos:

I  -  Excluir  os  saldos  de  quaisquer  contas  ativas  e  passivas,  decorrentes  de  transações  entre  as
sociedades incluídas na consolidação;

II  -  Eliminar  o  lucro  não  realizado  que  esteja  incluído  no  resultado  ou  no  patrimônio  líquido  da
controladora e correspondido por inclusão no balanço patrimonial da controlada.

III - Eliminar do resultado os encargos de tributos correspondentes ao lucro não realizado, apresentando-
os no ativo circulante/realizável a longo prazo - tributos diferidos, no balanço patrimonial consolidado.

Parágrafo Único - No processo de consolidação das demonstrações contábeis, não poderá ser efetuada a
compensação de quaisquer ativos ou passivos pela dedução de outros passivos ou ativos, a não ser que
exista um direito de compensação e a compensação represente a expectativa quanto à realização do
ativo e à liquidação do passivo.

Art.  25  -  A  participação  dos  acionistas  não  controladores,  no  patrimônio  líquido  das  sociedades
controladas, deverá ser destacada em grupo isolado, no balanço patrimonial consolidado, imediatamente
antes do patrimônio líquido.

Art.  26  -  O  montante  correspondente  ao  ágio  ou  deságio  proveniente  da  aquisição/subscrição  de
sociedade controlada, não excluído nos termos do inciso I do artigo 24, deverá:

I - Quando decorrente da diferença prevista no parágrafo 1º do artigo 14, ser divulgado como adição ou
retificação da conta utilizada pela sociedade controlada para registro do ativo especificado; e

II - Quando decorrente da diferença prevista no parágrafo 2º do artigo 14:

a) - ser divulgado em item destacado no ativo permanente, quando representar ágio; e

b) - ser divulgado em conta apropriada de resultados de exercícios futuros, quando representar deságio.
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Art. 27 - A parcela correspondente à provisão para perdas constituída na investidora deve ser deduzida
do saldo da conta da controlada que tenha dado origem à constituição da provisão, ou apresentada como
passivo exigível, quando representar expectativa de conversão em exigibilidade.

Art. 28 - Para a elaboração da demonstração consolidada do resultado do exercício a investidora deverá: 

I - Incluir os resultados de sociedade controlada, adquirida ou vendida no transcorrer do exercício social,
tomando por base a data do respectivo registro ou baixa nos seus investimentos permanentes; e

II - Excluir todas as receitas e despesas decorrentes de negócios entre a investidora e as sociedades
controladas, bem como entre estas.

Art. 29 - A participação dos acionistas não controladores no lucro líquido ou prejuízo do exercício das
controladas deverá ser destacada e apresentada, respectivamente, como dedução ou adição ao lucro
líquido ou prejuízo consolidado.

Art. 30 - A demonstração consolidada das origens e aplicações dos recursos deverá ser elaborada de
maneira consistente com o contido nesta Instrução.

DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Art. 31 - As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis consolidadas devem conter
informações precisas das controladas, indicando:

I - Critérios adotados na consolidação e as razões pelas quais foi realizada a exclusão de determinada
controlada;

II - Eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício social que tenham, ou possam vir a ter,
efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros consolidados;

III - Efeitos, nos elementos do patrimônio e resultado consolidados, da aquisição ou venda de sociedade
controlada, no transcorrer do exercício  social, assim como da inserção de controlada no processo de
consolidação, para fins de comparabilidade das demonstrações contábeis; e

IV - Eventos que ocasionaram diferença entre os montantes do patrimônio líquido e lucro líquido ou
prejuízo da investidora, em confronto com os correspondentes montantes do patrimônio líquido e do
lucro líquido ou prejuízo consolidados.

DA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM
CONJUNTO

Art. 32 - Os componentes do ativo e passivo, as receitas e as despesas das sociedades controladas em
conjunto  deverão  ser  agregados  às  demonstrações  contábeis  consolidadas  de  cada  investidora,  na
proporção da participação destas no seu capital social.

§ 1º - Considera-se controlada em conjunto aquela em que nenhum acionista exerce, individualmente, os
poderes previstos no artigo 3º desta Instrução.

§ 2º - No caso de uma das sociedades investidoras passar a exercer direta ou indiretamente o controle
isolado  sobre  a  sociedade  controlada  em  conjunto,  a  controladora  final  deverá  passar  a  consolidar
integralmente os elementos do seu patrimônio.

Art. 33 - Em nota explicativa às demonstrações contábeis  consolidadas,  referidas no artigo anterior,
deverão  ser  divulgados  ainda  o  montante  dos  principais  grupos  do  ativo,  passivo  e  resultado  das
sociedades controladas em conjunto, bem como o percentual de participação em cada uma delas. 

Art.  34  -  Aplica-se  o  disposto  nos  artigos  23  a  31  à  elaboração  das  demonstrações  contábeis
consolidadas de sociedades controladas em conjunto, no que não colidir com as normas previstas nos
artigos 32 e 33.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  35  -  As demonstrações  contábeis  consolidadas  e  respectivas  notas  explicativas  serão objeto  de
exame e de parecer de auditores independentes.

Parágrafo Único - A auditoria referida no caput deste artigo deverá incluir o exame das demonstrações
contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação, realizado por auditor
registrado nesta Comissão.

Art.  36  -  As  demonstrações  contábeis  consolidadas,  assim  como  as  notas  explicativas  e  quadros
analíticos, referidos nesta Instrução, integram, em cada exercício social, as demonstrações contábeis da
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companhia aberta investidora ou da sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta.

Art. 37 - A companhia aberta filiada de grupo de sociedades deve indicar, em nota explicativa às suas
demonstrações contábeis,  o órgão e, se possível,  a data de publicação das demonstrações contábeis
consolidadas da sociedade de comando de grupo de sociedades a que estiver filiada.

Art. 38 - Os ajustes iniciais, decorrentes das alterações introduzidas por esta Instrução, deverão ser
registrados como receita  ou despesa de equivalência patrimonial,  no resultado não operacional,  com
divulgação do fato e os valores envolvidos em nota explicativa.

§  1º  -  Aplica-se,  ainda,  o  disposto  no  caput  deste  artigo  aos  investimentos  que,  por  se  tornarem
relevantes, passarem a ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 

§ 2º - O disposto neste artigo não implicará reelaboração das demonstrações contábeis individuais ou
consolidadas relativas ao exercício social anterior.

Art. 39 - As companhias abertas deverão manter  em boa ordem, pelo prazo de 3 (três) anos e por
quaisquer  meios  adequados,  a  guarda  dos  papéis  de  trabalho  e  memórias  de  cálculo  relativos  à
elaboração de suas demonstrações contábeis consolidadas.

Parágrafo Único  -  O descumprimento  ao  disposto  aos  artigos  1º,  21,  32  e  35  desta  Instrução  será
considerado falta grave, para fins do artigo 11 da LEI Nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, ensejando
a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Art. 40 - Todas as disposições relativas às sociedades coligadas, contidas nesta Instrução, aplicam-se
ainda às sociedades equiparadas conforme definição contida no parágrafo único do artigo 2º.

Art.  41  -  Esta  Instrução entra  em vigor  na data  de  sua publicação,  aplicando-se às demonstrações
contábeis relativas aos exercícios sociais a se encerrarem a partir de 1º de dezembro de 1996, quando
ficarão revogadas as Instruções CVM nº 01, de 27 de abril de 1978, nº 15, de 03 de novembro de 1980,
nº 30, de 17 de janeiro de 1984, o artigo 2º da Instrução CVM nº 170, de 03 de janeiro de 1992, e as
demais disposições em contrário.

Parágrafo Único - Adaptam-se à presente Instrução as demais normas da CVM que tratam dessa matéria.

Original assinado por
FRANCISCO DA COSTA E SILVA

Presidente

2.2 - DELIBERAÇÃO CVM No 183, DE 19 DE JANEIRO DE 1995 
Aprova Pronunciamento do IBRACON sobre Reavaliação de Ativos.

O Presidente  da Comissão de Valores  Mobiliários  -  CVM torna público  que o Colegiado,  em reunião
realizada em 12.06.95, e tendo em vista o disposto no § 3º do artigo 177 da Lei nº 6.404/76, combinado
com o disposto nos incisos II e IV do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 6.385/76,

D E L I B E R O U :

I - Aprovar o Pronunciamento abaixo discriminado, sobre Reavaliação de Ativos, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Contadores - IBRACON, e elaborado em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários. 

II - Tornar obrigatória a adoção do pronunciamento referido no item I acima, pelas companhias abertas
com exercício social a se encerrar a partir de dezembro de 1995. 

III -  Esta  Deliberação  entra  em  vigor  no  dia  1º  de  julho  de  1995,  aplicando-se  às  reavaliações
contabilizadas a partir  desta data, ficando revogada a Deliberação CVM nº 27, de05.02.86 e demais
disposições em contrário.

THOMÁS TOSTA DE SÁ
Presidente

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

INTRODUÇÃO
Significado e Reflexos da Reavaliação 

1. A contabilidade tem um conjunto de princípios para avaliação de ativos que varia conforme a sua
natureza,  mas  baseia-se,  principalmente,  no  custo  original  dos  referidos  ativos.  No  Brasil,  os  itens
integrantes do Ativo Permanente têm, compulsoriamente, seu custo original corrigido monetariamente,
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visando refletir a perda do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, conforme determinado pela
legislação. 

2.  Paralelamente  a  essa  atualização  compulsória  do  valor  dos  ativos  pela  correção  monetária,  a
legislação permite que as empresas procedam a uma avaliação de ativos por seus valores de mercado,
com base em laudos técnicos. Denomina-se Reavaliação o resultado derivado da diferença entre o valor
líquido  contábil  dos  bens (custo  corrigido  monetariamente líquido das  depreciações acumuladas) e o
valor de mercado, sendo este um procedimento optativo. 

3. A Reavaliação significa a adoção do valor de mercado para os bens reavaliados, abandonando-se para
estes o princípio de  custo original corrigido monetariamente.  Objetiva, conceitualmente, que o balanço
reflita os ativos a valores mais próximos aos de reposição. 

4. Permite, ainda, que os valores dos bens do imobilizado reavaliados sejam apropriados, através da
depreciação,  aos  custos  ou  despesas  pelos  novos  valores,  apurando  resultados  operacionais  mais
consentâneos com o conceito de reposição dos ativos. 

A Reavaliação Frente aos Princípios Contábeis

5. Em vários países a avaliação de ativos pelos valores de mercado não é considerada aceitável como um
princípio contábil, por contrariar o conceito de custo como base de valor. Sua permissão no Brasil se deu
através da legislação societária, complementada pela legislação fiscal. Sua utilização, todavia, deve ser
praticada dentro de critérios técnicos, apurada por parâmetros pautados pela realidade, e devidamente
informada nas demonstrações contábeis e notas explicativas quanto a seus valores e reflexos. 

6. Assim, a avaliação de ativos pelo custo corrigido monetariamente é o critério preferencial consagrado
pelos  princípios  fundamentais  de  contabilidade,  sendo  a reavaliação  um critério  alternativo,  que,  se
adotada dentro  dos  parâmetros  e  critérios  técnicos  definidos  neste  Pronunciamento,  constitui-se em
prática contábil  aceitável. Em ambos os casos, deve-se observar o valor de recuperação, sempre que
menor, conforme comentado no item 44. Essa posição se coaduna com as normas internacionais  de
contabilidade do "IASC- International Accounting Standards Committee". 

A Legislação Fiscal e a Heterogeneidade na Aplicação

7. Apesar de os princípios fundamentais de contabilidade e a legislação societária determinarem uma
correção monetária que reflita a perda no poder aquisitivo da moeda, na prática, todavia, a correção
monetária oficial tem sido registrada pelas empresas, por força da legislação fiscal, com base na variação
de índices oficiais, cuja evolução, ao longo do tempo, nem sempre acompanhou efetiva perda do poder
aquisitivo da moeda. Esse fato gerou significativa diferença entre o valor líquido contábil dos bens (custo
corrigido  menos  depreciações  acumuladas)e  seu valor  de  mercado,  o  que levou  muitas  empresas  a
adotarem a reavaliação como forma alternativa de eliminar tal distorção, apesar de, originalmente, a
reavaliação visar a flutuações no valor de mercado dos bens e não suprir uma correção monetária menor
que a inflação. Ao longo do tempo foram adotadas medidas especiais pela legislação fiscal, tais como
correção monetária especiais ou complementares, visando eliminar ou reduzir tais diferenças. 

8.  A legislação fiscal,  ao tratar  do  assunto,  determina que a  reavaliação  seja  tributada  quando  for
utilizada  para  aumento  de  capital  ou  quando  ocorrerem  os  seguintes  eventos:  alienação  do  ativo
reavaliado,  sob  qualquer  forma;  depreciação,  amortização  ou  exaustão;  baixa  por  perecimento;
transferência  do  ativo  permanente  para  o  ativo  circulante  ou  realizável  a  longo  prazo.  A legislação
estabelece as condições de tributação da reserva de reavaliação efetuada pela própria empresa e daquela
efetuada na subscrição  de capital  ou de  valores  mobiliários,  ou  na fusão,  incorporação  ou cisão  de
empresas. 

9. A flexibilidade permitida pela legislação levou a uma heterogeneidade de tratamento na aplicação da
reavaliação por parte das empresas, inclusive com a adoção de práticas distantes do objetivo para o qual
foi criada, tais como, entre outros: a) empresas que efetuaram reavaliações para compensar correções
monetárias  insuficientes; b) empresas que efetuaram a contabilização de depreciações aceleradas ou
superiores  ao  efetivo  desgaste  físico  dos  bens;  c)  empresas  que  registraram  reavaliações  visando
demonstrar custos mais atualizados para justificar aumentos de preços; d) empresas que a aplicaram
visando afetar distribuição de lucros; e) empresas que a aplicaram visando benefícios de ordem fiscal
mediante  a  compensação  contra  prejuízos  fiscais  prestes  a  expirar;  e  f)  empresas  que  a  adotaram
objetivando alterações na relação entre capital próprio e de terceiros. 

Definições

10. Os termos abaixo são usados neste Pronunciamento com os seguintes significados: 

Custo Corrigido ou Custo Atualizado Monetariamente: é o custo original representado pelo montante de
caixa ou equivalente de caixa dado em pagamento pela aquisição de um bem, por ocasião de sua compra
ou  construção,  considerado  em termos  de  moeda  de  poder  aquisitivo  constante,  ou  seja,  corrigido
monetariamente; 
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Valor de Mercado: é o valor de entrada, que a empresa despenderia no mercado para repor o ativo,
considerando-se uma negociação normal entre partes independentes e isentas de outros interesses. Esse
valor deve considerar o preço à vista de reposição do ativo, contemplando as condições de uso em que o
bem se encontra; 

Valor Líquido Contábil: é o montante pelo qual um bem está registrado na contabilidade e refletido no
balanço patrimonial, seja pelo valor de custo corrigido, seja pelo valor de mercado (reavaliação),líquido
da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada; 

Valor Recuperável: é o montante que a empresa espera recuperar pelo uso futuro de um ativo nas suas
operações, incluindo seu valor residual na baixa. 

Objetivo deste Pronunciamento

11. A primeira versão deste Pronunciamento, editada pelo Instituto Brasileiro de Contadores em 1985 e
referendada  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários  -  CVM  em  janeiro  de  1986,  visou  conceituar  e
disciplinar o assunto, proporcionando um embasamento técnico para evitar muitas das situações acima
expostas.  O  objetivo  deste  Pronunciamento  é  adaptar  o  anterior  às  normas  internacionais  de
contabilidade, bem como à própria evolução desse tema no Brasil. 

HIPÓTESES POSSÍVEIS DE REAVALIAÇÃO 

12. O presente Pronunciamento se aplica às seguintes situações previstas nas legislações societária e
fiscal que tratam de reavaliação: 
a) reavaliação voluntária de ativos próprios; 
b) reavaliação de ativos por controladas e coligadas; 
c) reavaliação na subscrição de capital em outra empresa com conferência de bens; 
d) reavaliação nas fusões, incorporações e cisões. 

REAVALIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE ATIVOS PRÓPRIOS

Ativos que Podem ser Reavaliados

13. A Lei nº 6.404/76 menciona que a reavaliação pode ser feita para os "elementos do ativo", o que
pode  dar  o  entendimento  de  abranger  não  só  itens  do  imobilizado,  como  de  investimentos  e  ativo
diferido, além de estoques, entre outros. A legislação fiscal é mais restritiva e refere-se somente a itens
do ativo permanente não abrangendo, portanto, os estoque sou outros ativos constantes do Circulante ou
Realizável a Longo Prazo. 

14. O entendimento neste Pronunciamento é de que a reavaliação seja restrita a bens tangíveis do ativo
imobilizado, desde que não esteja prevista sua descontinuidade operacional. 

Amplitude e Periodicidade da Reavaliação

15. Uma vez que a empresa opte por realizar e contabilizar a reavaliação, o critério para avaliação do
seu imobilizado deixa de ser o valor de custo corrigido e, portanto, as reavaliações serão periódicas, com
uma regularidade tal que o valor líquido contábil não apresente diferenças significativas em relação ao
valor  de  mercado  na  data  de  cada  balanço.  Dessa  forma,  devem-se  observar  os  seguintes  prazos
máximos: 

a) anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variarem significativamente
em relação aos valores anteriormente registrados; 

b) a cada quatro anos, para os ativos cuja oscilação do preço de mercado não seja relevante, incluindo
ainda os bens adquiridos após a última reavaliação; 

c) observados o conceito e prazos acima, a empresa pode optar por um "sistema rotativo", realizando,
periodicamente, reavaliações parciais, por rodízio, com cronogramas definidos, que cubram a totalidade
dos ativos a reavaliar a cada período.

O Imobilizado a Reavaliar

Reavaliação Global e Parcial 

16. Ao decidir-se,  em relação ao imobilizado,  passar de um conceito de custo corrigido para o de
mercado em data determinada, tal base deve ser utilizada para todo o imobilizado tangível, com vistas a
impedir que determinados itens figurem por um critério e outros por base diferente de avaliação. No
entanto, por não se coadunar com o conceito de valor de reposição, não devem ser reavaliados os itens
que estão em vias de serem descontinuados e os que não deverão ser repostos. 

17. Apesar de não recomendável, é admissível que a reavaliação seja parcial e não para todos os itens
do imobilizado. Nesse caso, todavia, é necessário proceder à reavaliação de todos os itens da mesma
natureza ou da mesma conta, não se aplicando o disposto no item 15(c). Além disso, em reavaliações
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parciais  do imobilizado, a empresa deverá proceder  a uma clara evidenciação nas notas explicativas
sobre quais itens e/ou contas foram reavaliados e quais não o foram, com indicação do valor líquido
contábil anterior, da nova avaliação e da reavaliação registrada por conta ou natureza.

Imobilizado Descontinuado

18.  No  caso  de  ativos  reavaliados,  componentes  de  uma  linha  de  atividade  que  estiver  sendo
descontinuada, deve-se voltar ao conceito de custo corrigido, estornando-se, para tanto, a parcela da
reavaliação  embutida  no  ativo  e  as  respectivas  reserva  de  reavaliação  e  provisão  para  impostos  e
contribuições. 

Ajuste da Avaliação

19.  A  reserva  de  reavaliação  é,  pela  própria  determinação  da  legislação,  um  acréscimo  do  ativo
correspondente, ou seja, presume-se sempre que a reavaliação é positiva, o que não significa que não
possa haver sua redução ou mesmo eliminação. 

20. Os laudos de avaliação poderão indicar que, para bens de uma conta ou natureza, é possível haver
itens que, comparados com os dos registros contábeis, resultem em diferenças positivas ou negativas. É
entendimento que, nesse caso, se deverá proceder aos acréscimos e decréscimos correspondentes. 

21. Na hipótese de os laudos de avaliação indicarem que, no conjunto, o total apurado é inferior ao valor
líquido contábil dos bens correspondentes, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

a)  quando  de  uma  primeira  reavaliação  ou  quando  não  houver  saldo  na  reserva  não  cabe  o
reconhecimento do efeito negativo. Todavia, a empresa deverá verificar se o valor líquido contábil dos
ativos,  considerados  em  conjunto,  é  recuperável  através  de  suas  operações  futuras,  conforme
estabelecido no item 44; 

b) quando houver saldo na reserva de reavaliação o efeito negativo deve ser reconhecido nos termos do
item 39. 

Procedimentos para Reavaliação e Laudo de Avaliação

A Nomeação dos Peritos ou Empresa Especializada 

22. A Lei nº 6.404/76 estabelece a avaliação por três peritos ou por empresa especializada, nomeados
em Assembléia Geral Extraordinária, convocada com essa finalidade no caso de sociedades por ações.
Nas demais entidades, procedimento semelhante deve ser adotado. 

23. A legislação não faz referência quanto à especialização dos peritos, já que a perícia é um exame ou
vistoria de caráter técnico e especializado. Decorre, portanto, que os peritos ou empresa avaliadora a
serem nomeados com essa finalidade devem possuir especialização na matéria pertinente ao objeto da
avaliação. 

24.  Também não é  feita,  pela  legislação,  qualquer  menção  quanto  à  independência  dos  peritos  ou
empresa avaliadora em relação à empresa ou a seus acionistas ou sócios. É, todavia, fundamental que os
conceitos de independência profissional sejam observados na nomeação dos peritos.

Critérios de Avaliação

25. A Lei nº 6.404/76 define que os peritos ou empresa especializada apresentarão laudo fundamentado,
com a  indicação  dos  critérios  de  avaliação  e  dos  elementos  de  comparação  adotados.  Como  é  de
conhecimento geral, as avaliações podem ser feitas dentro de técnicas, critérios e valores diversos para
os mesmos bens, em função de objetivos diferentes que se pretendam. 

26. O laudo de avaliação aqui referido deve estar voltado ao objetivo da reavaliação e, portanto, passa a
expressar  uma  nova  base  de  avaliação  de  ativos  que  se  reflete  na  contabilidade  e  demonstrações
contábeis  das  empresas.  Nesse  sentido,  deve  preservar   os  demais  princípios  de  contabilidade,
especialmente o da continuidade, ou seja, deverá levar em conta o pressuposto da empresa em marcha e
considerar  a  efetiva  possibilidade  de  recuperação  dos  ativos  em  avaliação  mediante  seu  uso  nas
operações. 

27. Por esse princípio, por exemplo, os bens do imobilizado destinam-se a ser utilizados na geração de
produtos  ou  serviços,  dentro  do  objeto  social  da  empresa,  e  não  a  ser  liquidados  ou  vendidos.  A
avaliação de tais ativos, dentro desse princípio, deve ser baseada em valor de entrada, o que implica que
o valor de custo somente pode ser substituído, mediante reavaliação, pelo valor de reposição no estado
em que se encontra. 

28. Em suma, objetiva-se avaliar os ativos em função de seu valor de utilidade ou valor de uso nas
condições em que se encontram, voltados à continuidade operacional da empresa. É aplicável, assim,

245



CONTABILIDADE AVANÇADA – AFRF         Elaboração: Francisco Velter  e  Luiz Roberto Missagia

como  valor  de  entrada,  o  custo  corrente  de  reposição,  computado  seu  desgaste  físico  e  técnico  e
considerado seu valor de utilidade operacional para a empresa. 

29. Não se enquadra, portanto, dentro desse conceito, eventual valor futuro potencial dos ativo se nem
seu valor de saída (valor de venda ou liquidação),já que a reavaliação não se destina a tal finalidade. 

30. São esses alguns parâmetros que devem ser seguidos pelos peritos ou empresa especializada, na
seleção e aplicação dos critérios de avaliação de ativos, que tenham a finalidade da reavaliação prevista
na Lei nº 6.404/76.

Identificação dos Itens a Serem Reavaliados e de sua Reavaliação

31. É requisito, dentro dos procedimentos de reavaliação, que os bens objeto da nova avaliação sejam
individualmente  identificados  quanto  à  sua  descrição  e  contabilização  (conta  ou  subconta  que
especifiquem o custo corrigido e depreciações acumuladas correspondentes). O novo valor de avaliação
de cada bem deverá ser comparado com o valor líquido contábil correspondente, sendo importante que
se proceda à comparação na mesma data-base, ou seja, tais bens deverão ter registradas as correções
monetárias  e  depreciações,  amortizações  ou  exaustões  correspondentes  até  a  mesma data-base  da
avaliação  dos  peritos.  Não  se  deve  confundir,  dessa  forma,  valor  de  reavaliação  com  ausência  de
correção monetária, depreciações ou baixas.

Defasagem entre as datas do Laudo de Avaliação e de sua Aprovação e Contabilização

32. Sempre que houver defasagem entre a data-base do laudo de avaliação e a data da Assembléia
Geral  Extraordinária  ou  da  Reunião  dos  Quotistas  que  o  aprova,  deverá  ser  efetuada  a  atualização
monetária  dos valores  do laudo de avaliação,  pelo  mesmo índice de correção do balanço e,  quando
aplicável, das depreciações correspondentes. Portanto, é imprescindível que o laudo faça menção à data-
base da avaliação de cada bem, que difere da data de emissão do laudo, normalmente posterior.

Vida Útil Remanescente

33. Quando se tratar de bem sujeito a desgaste físico, é indispensável que o laudo indique sua vida útil
econômica remanescente, visando a definição das futuras taxas de depreciação.

Impostos Incidentes sobre a Reserva de Reavaliação

34. A reavaliação positiva representa acréscimo de patrimônio líquido que será tributado futuramente
pela realização dos ativos. Considerando-se esse ônus existente sobre a reavaliação, no momento de seu
registro deve-se reconhecer a carga tributária (imposto de renda e contribuição social) devida sobre a
futura realização dos ativos que a geraram. O lançamento contábil deve ser efetuado a débito de conta
retificadora da reserva de reavaliação(que pode ser através de conta retificadora para controle fiscal) e a
crédito de provisão para imposto de renda no Exigível a Longo Prazo. Esta provisão será transferida para
o  Passivo  Circulante  à  medida  que  os  ativos  forem  sendo  realizados.  Os  valores  dos  impostos  e
contribuições  registrados  no passivo  devem ser  atualizados  monetariamente,  em consonância  com o
disposto  no item 38. As eventuais  oscilações  nas alíquotas  dos impostos  e contribuições  devem ser
reconhecidas,  se  aplicável,  em  contrapartida  à  correspondente  conta  retificadora  da  reserva  de
reavaliação. 

35. Essa provisão para impostos incidentes sobre a Reserva de Reavaliação não deverá ser constituída
para ativos que não se realizarão por depreciação, amortização ou exaustão e para os quais não haja
qualquer perspectiva de realização por alienação ou baixa, como é o caso de terrenos . Nessa hipótese, o
ônus fiscal somente será reconhecido contabilmente no futuro quando, por mudança de circunstâncias,
ocorrer a alienação ou baixa.

Forma de Contabilização

Constituição 

36. O resultado de reavaliação, ou seja, a diferença entre o valor da nova avaliação e o valor líquido
contábil do bem, corrigido monetariamente e depreciado até a data da avaliação, deverá ser incorporado
ao ativo reavaliado correspondente e terá como contrapartida conta denominada reserva de reavaliação,
no Patrimônio Líquido, com o conseqüente reconhecimento dos impostos incidentes sobre a reserva de
reavaliação, conforme comentado no item 34. Esta contrapartida, todavia, deverá ser creditada como
receita não operacional, na hipótese de que a entidade tenha registrado anteriormente como despesa,
até  o  limite  desta,  atualizada  monetariamente,  uma  perda  decorrente  de  reavaliação  negativa
relacionada como mesmo bem, conforme o item 39. 

37. A empresa deverá ter controle analítico que identifique o valor da reavaliação, bem a bem, para
determinação de sua realização futura via depreciação e baixa. 
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38. A reavaliação do bem e a reserva de reavaliação, como partes integrantes do ativo permanente e do
patrimônio  líquido  da  empresa,  serão  corrigidas  monetariamente  a  partir  da  data-base  de  sua
contabilização, observando-se o disposto no item 32. 

39. Na hipótese de reavaliação negativa, comentada no item 21, a contabilização deve obedecer ao
seguinte:

a) o valor reduzirá o imobilizado em contrapartida a: (a.1) reserva de reavaliação, correspondente aos
mesmos bens e originada de reavaliações anteriores, e (a.2) a provisão para imposto de renda diferido,
que será reduzida proporcionalmente à redução da reserva. 

b)  quando  a  reserva  e  respectiva  provisão  para  imposto  de  renda  forem  insuficientes  para  a
contabilização de redução do ativo, representará que o valor de mercado é inferior ao valor do custo
original  corrigido líquido das depreciações,  e, portanto, esta insuficiência será lançada como despesa
não-operacional no resultado do período em que a reavaliação ocorrer, mediante constituição de provisão
para perdas. Esta provisão somente será reconhecidas e a perda for considerada irrecuperável.

Depreciação, Amortização ou Exaustão e Correção Monetária dos Bens Reavaliados

40.  Após  a  reavaliação,  a  depreciação,  amortização  ou  exaustão  desses  bens  deve  ser  calculada  e
contabilizada sobre esse novo valor total (como custo do produto ou despesa do exercício, conforme o
caso), considerando a vida útil econômica remanescente indicada no laudo.

Realização da Reserva de Reavaliação

41.  A  reserva  de  reavaliação  é  considerada  realizada  na  proporção  em que  se  realizarem os  bens
reavaliados, devendo ser transferida para lucros ou prejuízos acumulados. A reserva de reavaliação não
pode ser utilizada para aumento de capital ou amortização de prejuízo enquanto não realizada. 

42. Devem ser considerados como realizados os valores de reavaliação na medida da ocorrência dos
seguintes fatos:

a) depreciação, amortização ou exaustão do valor da reavaliação dos bens computada como custo ou
despesa operacional no período; 

b) baixa dos bens reavaliados em virtude de alienação ou perecimento. 

43. A simples transferência dos bens objeto da reavaliação do Ativo Permanente para o Ativo Circulante
ou Realizável a Longo Prazo não representa realização da reserva.

Recuperação do Valor Líquido Contábil

44. Em princípio todos os ativos constantes do balanço de uma empresa devem ser recuperáveis. Valor
de recuperação no caso do imobilizado é o montante que a empresa espera recuperar pelo uso futuro de
um ativo nas suas operações, incluindo seu valor residual na baixa. Dessa forma, o imobilizado (um item
ou grupo de itens)deve ser periodicamente acompanhado com o objetivo  de verificar  se o valor  de
recuperação está  inferior  ao valor  líquido  contábil,  quer esteja  avaliado pelo  custo  corrigido ou pelo
mercado  (reavaliação).  Quando  isto  ocorrer,  o  valor  líquido  contábil  deve  ser  reduzido  ao  valor  de
recuperação.  Todavia,  esta  redução  somente  deve  ocorrer  se  for  considerada  não  temporária.  O
montante desta redução deve reverter uma reavaliação anterior, sendo debitado à reserva. Um eventual
aumento  subseqüente  no  valor  de  recuperação  desses  ativos  deve  reverter  baixas  anteriores.  Essa
verificação deve levar em conta o grupo de itens do imobilizado que formam um conjunto ou projeto e os
demais  ativos  correspondentes,  particularmente  o  ativo  diferido.  Preferencialmente,  o  valor  de
recuperação deve estar baseado no fluxo futuro de caixa descontado a valor presente, considerando as
operações da companhia como um todo.

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS

Introdução

45.  Não  é  aplicável  uma reavaliação  de  investimentos  em outras  empresas,  particularmente  os  em
controladas e coligadas avaliados pelo método de equivalência patrimonial. No entanto, a investidora, ao
refletir na conta de investimentos a variação patrimonial oriunda de reserva de reavaliação registrada
pela  controlada  ou  coligada,  feita  conforme  o  presente  Pronunciamento,  deverá  proceder  conforme
indicado nos itens a seguir. 

46.  Visando  manter  uniformidade  de  critérios,  melhor  descrita  no  item  54,  a  investidora  somente
registrará essa variação patrimonial  caso seja consistente com o seu procedimento, ou seja, também
tenha as suas contas correspondentes avaliadas pelo mesmo critério de mercado. 

47.  A  investidora  somente  deve  refletir  na  conta  de  investimentos  avaliados  pela  equivalência
patrimonial, a variação patrimonial oriunda de reserva de reavaliação registrada pela sociedade investida
levando em conta se: (a) o ativo reavaliado pela investida for considerado recuperável naquela empresa,
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e (b) sua conta de investimento acrescida do valor da reavaliação feita pela investida for considerada
recuperável como investimento permanente.

Contabilização na Constituição e Correção Monetária

48.  O  acréscimo  na  conta  de  investimentos  que  corresponde  à  porcentagem  de  participação  da
investidora sobre a reserva de reavaliação constituída pela controlada ou coligada, deverá ser registrado
contabilmente  na  mesma  data-base  em  que  tiver  sido  reconhecido  na  investida,  tendo  como
contrapartida uma reserva de reavaliação no patrimônio líquido, em conta própria que identifique tratar-
se de reavaliação de controlada ou coligada, segregada, portanto, da reserva de reavaliação voluntária
de ativos próprios. No caso de reduções de ativo da controlada que impliquem o reconhecimento de
despesa  ou  mesmo  a  receita  por  sua  recuperação  futura,  conforme  o  item  39,  a  investidora
automaticamente reconhecerá o efeito como resultado operacional de equivalência patrimonial. 

49.  A  variação  na  conta  de  investimentos  e  a  correspondente  reserva  devem  ser  corrigidas
monetariamente a partir dessa data-base de contabilização.

Compensação de Reavaliação com Ágio ou Deságio

50. O valor da reserva de reavaliação, decorrente da avaliação de bens a que procedeu uma sociedade
controlada ou coligada, deverá ser  deduzido  do saldo do ágio que houver sido pago na aquisição do
investimento, correspondente somente à mais-valia dos bens do ativo imobilizado que foram reavaliados
e que deram origem àquele ágio.  Na hipótese de reavaliação negativa, deve-se baixar os saldos de
deságios originados dos mesmos bens.

Realização da Reserva de Reavaliação

51.  A reserva de reavaliação apurada na investidora,  decorrente da avaliação de  bens efetuada por
controladas ou coligadas, será considerada realizada na ocorrência dos seguintes fatos: 

a) na proporção em que a reavaliação da controlada ou coligada que lhe deu origem for sendo realizada
por  depreciação,  amortização  ou  exaustão  ou  por  baixa  por  alienação  ou  perecimento  dos  ativos
reavaliado  se  deve  corresponder,  proporcionalmente,  à  reversão  da  reserva  de  reavaliação  pela
controlada ou coligada; 

b) na baixa dos investimentos nas respectivas controladas ou coligadas que deram origem à reavaliação.

52.  A utilização  pela  investida  da reserva  de  reavaliação,  para  aumento  de capital  ou  absorção  de
prejuízos acumulados, não representa uma realização da reserva de reavaliação na investidora.

Contabilização da Realização da Reserva de Reavaliação

53. A reserva de reavaliação, na medida da realização acima descrita,  deverá ser transferida para a
conta lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido.

Uniformidade entre Investidora e Investidas na Reavaliação 

54. Quando uma empresa opta por reavaliar seus próprios ativos deve, como princípio geral, determinar
às suas controladas e recomendar que suas coligadas também assim procedam, para haver uniformidade
de critérios contábeis. Tal uniformidade é requerida pela legislação na avaliação de investimentos pelo
método  de equivalência  patrimonial  e  se torna  ainda mais  importante  quando a investidora  elabora
demonstrações  contábeis  consolidadas.  As  reavaliações  efetuadas  pelas  investidas  devem  seguir  as
mesmas  orientações  do  presente  Pronunciamento.  O  reconhecimento  dos  efeitos  tributários  pela
controlada  ou  coligada,  conforme  o  item  34,  é  automaticamente  registrado  pela  investidora  como
redução do investimento e respectiva reserva de reavaliação. Na hipótese de investimento avaliado pela
equivalência  patrimonial  passara  ser  avaliado  pelo  método  de  custo  corrigido,  recomenda-se  à
investidora baixar as reavaliações anteriores, devendo adotar controles para sua realização futura caso
não o faça.

Investimento Descontinuado

55. O disposto no item 18 aplica-se também aos investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, devendo-se efetuar o estorno contra a respectiva conta de investimento.

REAVALIAÇÃO NA SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL EM OUTRA EMPRESA COM A CONFERÊNCIA DE
BENS

Apresentação do Problema

56. A subscrição de capital pode ser integralizada mediante a conferência de bens. A legislação societária
determina que os bens usados para integralização de capital sejam avaliados por três peritos ou por
empresa especializada nomeados em assembléia dos subscritores. Esse procedimento e laudo visam dar
suporte e proteção a todos os sócios na definição do valor de tais bens convencionados entre as partes,
sendo que o subscritor, que está dando os bens, pode atribuir a estes valor inferior ao do laudo. 
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57.  Dessa  forma,  a  avaliação  faz  parte  do  processo  negocial  de  definição  do  valor  quando  o
relacionamento se dá entre empresas independentes, e não representa uma reavaliação espontânea nos
termos anteriormente definidos.

Forma de Contabilização

Integralização – na Investida 

58. A empresa que recebeu bens como integralização de capital deve registrar tais ativo sem função de
sua natureza e pelo valor a eles atribuídos na assembléia ou no contrato social e convencionado entre as
partes,  pois  esse  é  o  custo  original  dos  bens para  essa  empresa,  sendo  irrelevante  se  o  laudo de
avaliação indicar valor superior.

Integralização – na Investidora

59. A empresa que tiver integralizado o capital com bens deverá registrar como custo de investimento
(ações  subscritas  integralizadas)  o  mesmo  valor,  ou  seja,  o  valor  negociado  e  convencionado  em
assembléia ou contrato social. Tendo em vista que tal valor poderá ser diferente do valor líquido contábil
pelo qual tais bens estavam registrados nos seus ativos, a empresa reconhecerá lucro ou prejuízo ao dar
baixa dos bens em integralização contra o valor de custo das ações ou quotas recebidas, quando isso
representar resultado realizado. 

60. A legislação fiscal permite, todavia, que tal ganho tenha sua tributação postergada, se o referido
ganho for contabilizado como reserva de reavaliação no Patrimônio Líquido. 

61. No caso de integralização com imobilizado tangível em capital de controlada ou coligada avaliada
pelo  método  de  equivalência  patrimonial,  se  esse  acréscimo  patrimonial  representar  resultado  não
realizado, tal valor deve ser registrado como reserva de reavaliação, líquida do diferimento dos impostos
e contribuições incidentes.

Realização da Reserva de Reavaliação

62. A realização dessa reserva de reavaliação ocorre com os seguintes fatos:

a) a alienação da participação societária; 

b) a realização dos ativos pela investida que recebeu os bens proporcionalmente à: 

(b.1) alienação dos bens, sob qualquer forma;

(b.2) depreciação, amortização ou exaustão; 

(b.3) baixa por perecimento.

Contabilização da Realização da Reavaliação 

63. A parcela da reserva de reavaliação realizada deverá ser transferida para a conta lucros ou prejuízos
acumulados no Patrimônio Líquido.

REAVALIAÇÃO NAS FUSÕES, INCORPORAÇÕES E CISÕES

64.  Similarmente  ao  caso  anterior,  nas  fusões,  incorporações  ou cisões  de  empresas  podem surgir
também as reservas de reavaliação. Aliás, são nessas reorganizações  societárias  que as reavaliações
baseada sem laudos são de fato importantes e requeridas, diferentemente das reavaliações voluntárias,
que são optativas. Esse fato ocorre nesses casos, já que são efetuadas assembléias onde os valores de
ativos,  passivos  e  conseqüente  Patrimônio  Líquido  são  definidos  entre  os  acionistas  das  partes
envolvidas, como resultados da negociação entre estes, baseados em laudos de avaliação. 

65. Nos casos de cisão, a reserva de reavaliação deve ser atribuída às empresas resultantes, com base
nos respectivos ativos. 

66.  A realização da reserva de reavaliação e sua contabilização devem seguir  orientação similar  ao
tratamento já mencionado neste Pronunciamento.

NOTAS EXPLICATIVAS

67.  Em notas explicativas deverão  ser  divulgadas  as informações  sobre  a reavaliação  efetuada  pela
empresa, destacando: 

a) as bases da reavaliação e os avaliadores (este item somente no ano da reavaliação); 

b) o histórico e a data de reavaliação; 

c) o sumário das contas objeto da reavaliação e respectivos valores; 

d)  o efeito  no resultado do exercício,  oriundo das depreciações,  amortizações  ou exaustões sobre a
reavaliação, e baixas posteriores; 
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e) o tratamento quanto a dividendos e participações; 

f) tratamento e valores envolvidos quanto a impostos e contribuições e correção monetária  especial
(artigo 2º da Lei nº 8.200/91)eventualmente contida na reserva de reavaliação.

APLICAÇÃO DESTE PRONUNCIAMENTO

68. Este Pronunciamento se aplica às reavaliações contabilizadas a partir de 1ºde julho de 1995. Para as
reavaliações anteriores a essa data, as empresas poderão optar por uma das seguintes alternativas: 

a) adoção do valor de mercado para avaliação do ativo imobilizado, aplicando integralmente as normas
do presente Pronunciamento. Neste caso, terão até 30 de junho de 1996 para ajustes necessários; 

b) adoção do método de custo corrigido na avaliação de seus ativos, mas podendo manter os ativos aos
valores  de  reavaliação  e  correspondentes  procedimentos  anteriormente  registrados,  desde  que
atualmente estejam dentro de valores razoáveis de mercado ou que não sejam superiores ao valor de
recuperação, conforme o item 44. Recomenda-se neste caso seguir o disposto no item 34, devendo-se
divulgar os valores envolvidos em nota explicativa quando não o fizer; 

c)  retorno  ao  critério  de  custo  corrigido,  revertendo  as  reavaliações  anteriormente  registradas,
procedimento este que deve ser aprovado em assembléia geral de acionistas ou reunião de quotistas.

2.3 - INSTRUÇÃO CVM No 319, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999
 Dispõe sobre as operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta. 

O Presidente  da Comissão de Valores  Mobiliários  -  CVM torna público  que o Colegiado,  em reunião
realizada nesta data, com fundamento nos arts. 8o, inciso I, 9o, inciso I, alínea "g", e inciso II, 11, §3o,
21, §6o, inciso I, 22, parágrafo único e incisos I, II, IV, VI e VII, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976, e tendo em vista os arts. 8o, 115, 116, 117, §1o, alíneas b e h, 122, inciso VIII, 124, 136, incisos
IV e IX, 157, §1o, alínea e c/c §§ 4o e 5o, 158, 160, 170, 177, §3o, 163, inciso III, 165, 223 a 230, e 264,
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, RESOLVEU baixar a seguinte Instrução: 

  

DO ÂMBITO E FINALIDADE

Art.  1o São  regulados  pelas  disposições  da  presente  Instrução,  relativamente  às  operações  de
incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta: 

I - a divulgação de informações; 

II - o aproveitamento econômico e o tratamento contábil do ágio e do deságio; 

III - a relação de substituição das ações dos acionistas não controladores; 

IV - a obrigatoriedade de auditoria independente das demonstrações financeiras; 

V - o conteúdo do relatório da administração; 

VI - hipóteses de exercício abusivo do poder de controle; e 

VII - o fluxo de dividendos dos acionistas não controladores. 

§1o O  disposto  nesta  Instrução  aplica-se,  independentemente  da  respectiva  forma  societária,  às
sociedades comerciais que façam parte das operações de que trata o caput deste artigo. 

§2o Para os efeitos desta Instrução, equiparam-se às companhias abertas as sociedades beneficiárias de
recursos oriundos de incentivos fiscais registradas na CVM, e as demais sociedades cujas ações sejam
admitidas à negociação nas entidades do mercado de balcão organizado, nos termos da Instrução CVM no

243, de 1o de março de 1996.(NR)* 

DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 2o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as condições de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta deverão ser comunicadas pela companhia,
até quinze dias antes da data de realização da assembléia geral  que irá deliberar sobre o respectivo
protocolo e justificação, à CVM e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas
quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação,  assim como
divulgadas na imprensa, mediante publicação nos jornais utilizados habitualmente pela companhia. 

§1o A comunicação e a divulgação a que se refere o  caput deste artigo deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações: 

I  -  os  motivos  ou  fins  da  operação,  e  o  interesse  da companhia  na sua realização,  destacando-se,
notadamente: 
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a) os benefícios  esperados, de natureza empresarial,  patrimonial,  legal, financeira e quaisquer outros
efeitos positivos, bem como os eventuais fatores de risco envolvidos; 

b) se for o caso, e nos termos da legislação tributária, o montante do ágio que poderá ser amortizado a
título de benefício fiscal e as condições de seu aproveitamento pela companhia; e 

c)  a  quantificação  estimativa,  razoavelmente  discriminada  em  itens,  dos  custos  de  realização  da
operação. 

II - a indicação dos atos societários e negociais que antecederam a operação; 

III - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócio que
se extinguirão, os critérios utilizados para determinar as relações de substituição e as razões pelas quais
a operação é considerada eqüitativa para os acionistas da companhia; 

IV - a comparação, em quadro demonstrativo, entre as vantagens políticas e patrimoniais das ações do
controlador e dos demais acionistas antes e depois da operação, inclusive das alterações dos respectivos
direitos; 

V - as ações que os acionistas preferenciais receberão, as razões para a modificação dos seus direitos, se
houver, bem como eventuais mecanismos compensatórios; 

VI - se for o caso de incorporação de companhia aberta por sua controladora, ou desta por companhia
aberta controlada, ou de fusão de controladora com controlada, o cálculo das relações de substituição
das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das
ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na
mesma data, a preços de mercado, para efeito da comparação prevista no art. 264 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976; 

VII - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão; 

VIII  -  os  critérios  de  avaliação  do  patrimônio  líquido,  a  data  a  que  será  referida  a  avaliação,  e  o
tratamento das variações patrimoniais posteriores; 

IX - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades possuídas por
outra; 

X  -  o  valor  do  capital  das  sociedades  a  serem  criadas  ou  do  aumento  ou  redução  do  capital  das
sociedades que forem parte na operação; 

XI - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias
que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir; 

XII - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, se for o caso; 

XIII - o detalhamento da composição dos passivos e das contingências passivas não contabilizadas a
serem assumidas pela companhia resultante da operação, na qualidade de sucessora legal; 

XIV  -  a  identificação  dos  peritos  ou  da  empresa  especializada,  cuja  nomeação  será  submetida  à
aprovação da assembléia geral, para avaliar o patrimônio líquido da companhia, com a declaração da
existência ou não, em relação aos mesmos, de qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou
potencial,  com o controlador da companhia, ou em face de acionista(s) minoritário(s) da mesma, ou
relativamente à outra sociedade envolvida, seus respectivos sócios, ou no tocante à própria operação; 

XV - se a operação foi ou será submetida à aprovação das autoridades reguladoras ou de defesa da
concorrência brasileiras e estrangeiras; 

XVI  -  todas  as  demais  condições  a  que  estiver  sujeita  a  operação,  bem  como  outras  informações
relevantes referentes a planos futuros na condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a
eventos societários específicos que se pretenda promover na companhia; e 

XVII - a indicação dos locais onde estarão disponíveis o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações
estatutárias,  que deverão ser  aprovados  para se efetivar  a operação,  e a discriminação dos demais
documentos colocados à disposição dos acionistas da companhia para exame e cópia, a partir da data de
publicação das informações a que se refere este artigo, observado o disposto no art. 3o desta Instrução,
sendo obrigatório o envio de cópia dos documentos de que trata o presente inciso à CVM e às bolsas de
valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da
companhia estejam admitidos à negociação. 

§2o Os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. 

Art.  3o O protocolo,  a  justificação,  bem como os  pareceres  jurídicos,  contábeis,  financeiros,  laudos,
avaliações,  demonstrações  financeiras,  estudos,  e  quaisquer  outras  informações  ou documentos  que
tenham sido  postos  à  disposição  do  controlador  ou  por  ele  utilizados  no  planejamento,  avaliação,
promoção  e  execução  de  operações  de  incorporação,  fusão  ou cisão  envolvendo  companhia  aberta,
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deverão ser  obrigatoriamente  disponibilizados a todos  os acionistas  desde a data  de  publicação  das
condições da operação (art. 2o). 

Parágrafo  único.  As  companhias  abertas  que  divulgarem,  no  exterior,  informações,  demonstrações
financeiras ou quaisquer outros documentos adicionais, ou que, por qualquer motivo, tiverem conteúdo
diverso em relação aos requeridos pela legislação societária e pelas demais normas expedidas pela CVM,
acerca  das  operações  tratadas  nesta  Instrução,  deverão,  simultaneamente,  divulgá-los  no  país  e
disponibilizá-los  aos  acionistas,  mediante  aviso  publicado  nos  jornais  utilizados  habitualmente  pela
companhia, e comunicá-los à CVM e às bolsas e entidades do mercado de balcão organizado nas quais os
valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação. 

Art. 4o Os laudos definitivos deverão ser disponibilizados aos acionistas assim que finalizados, mediante
aviso publicado nos jornais utilizados habitualmente pela companhia, até a data de publicação do anúncio
de convocação da assembléia geral que irá deliberar sobre os mesmos. 

Art. 5o As empresas e os profissionais que tenham emitido opiniões, certificações, pareceres, laudos,
avaliações, estudos ou prestado quaisquer outros serviços, relativamente às operações de incorporação,
fusão  ou  cisão  envolvendo  companhia  aberta,  sem  prejuízo  de  outras  disposições  legais  ou
regulamentares aplicáveis, deverão: 

I  -  esclarecer,  em  destaque,  no  corpo  das  respectivas  opiniões,  certificações,  pareceres,  laudos,
avaliações, estudos ou quaisquer outros documentos de sua autoria, se tem interesse, direto ou indireto,
na companhia ou na operação, bem como qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses; e 

II - informar, no modo indicado no inciso anterior, se o controlador ou os administradores da companhia
direcionaram,  limitaram,  dificultaram  ou  praticaram  quaisquer  atos  que  tenham  ou  possam  ter
comprometido  o  acesso,  a  utilização  ou  o  conhecimento  de  informações,  bens,  documentos  ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões. 

DO TRATAMENTO CONTÁBIL DO ÁGIO E DO DESÁGIO

Art. 6o O montante do ágio ou do deságio,  conforme o caso, resultante da aquisição  do controle  da
companhia  aberta  que  vier  a  incorporar  sua  controladora  será  contabilizado,  na  incorporadora,  da
seguinte forma: 

I - nas contas representativas dos bens que lhes deram origem – quando o fundamento econômico tiver
sido a diferença entre o valor de mercado dos bens e o seu valor contábil (Instrução CVM no 247/96, art.
14, § 1o); 

II  -  em conta específica  do ativo imobilizado (ágio) – quando o fundamento econômico  tiver  sido a
aquisição do direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder Público (Instrução CVM
no 247/96, art. 14, § 2o, alínea b); e 

III - em conta específica do ativo diferido (ágio) ou em conta específica de resultado de exercício futuro
(deságio) – quando o fundamento econômico tiver sido a expectativa de resultado futuro (Instrução CVM
no 247/96, art. 14, § 2o, alínea a). 

§1o O  ágio  referido  no  caput deste  artigo  terá  como  contrapartida  reserva  especial  de  ágio  na
incorporação, constante do patrimônio líquido. 

§2o A reserva referida no parágrafo anterior somente poderá ser incorporada ao capital social, na medida
da amortização do ágio que lhe deu origem, em proveito de todos os acionistas, excetuado o disposto no
art. 7o desta Instrução. 

§  3o Após a incorporação,  o ágio ou o deságio  continuará sendo amortizado observando-se,  no que
couber, as disposições das Instruções CVM no 247, de 27 de março de 1996, e no 285, de 31 de julho de
1998. 

Art. 7o O protocolo de incorporação de controladora por companhia aberta controlada poderá prever que,
nos casos em que a companhia vier a auferir benefício fiscal, em decorrência da amortização do ágio
referido no inciso III do art. 6o desta Instrução, a parcela da reserva especial de ágio na incorporação
correspondente a tal benefício poderá ser objeto de capitalização em proveito do acionista controlador. 

§1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, observado o disposto no art. 170 da Lei no 6.404/76, será
sempre assegurado aos demais acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por
eles pagas serão entregues ao controlador. 

§ 2o A capitalização da parcela da reserva especial  referida no  caput deste artigo, correspondente ao
benefício fiscal, somente poderá ser realizada ao término de cada exercício social e na medida em que
esse benefício represente uma efetiva diminuição dos tributos pagos pela companhia. 
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Art.  8o A companhia deverá efetuar  e divulgar, ao término de cada exercício  social,  análise  sobre a
recuperação  do  valor  do  ágio,  ainda  que  registrado  na forma dos  incisos  II  e  III  do  art.  6º desta
Instrução, a fim de que sejam: 

a) registradas as perdas de valor do capital  aplicado quando evidenciado que não haverá resultados
suficientes para recuperação desse valor; ou 

b) revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da sua vida útil econômica e para o
cálculo e prazo da sua amortização. 

DAS RELAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

Art.  9o Nas  operações  de  incorporação  de  companhia  aberta  por  sua  controladora,  ou  desta  por
companhia  aberta  controlada,  o  cálculo  da  relação  de  substituição  das  ações  dos  acionistas  não
controladores deverá excluir o saldo do ágio pago na aquisição da controlada. 

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput deste  artigo  também  se  aplica  às  operações  de  fusão  de
controladora com controlada. 

Art.  10. No cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores,  que se
extinguirão, estabelecidas no protocolo da operação, deve ser reconhecida a existência de espécies e
classes de ações com direitos diferenciados, sendo vedado favorecer, direta ou indiretamente, uma outra
espécie ou classe de ações. 

Art. 11. É vedada a adoção, nas relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, nas
operações de que trata esta Instrução, da cotação de bolsa das ações das companhias envolvidas, salvo
se essas ações integrarem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação em
bolsas de futuros. 

AUDITORIA INDEPENDENTE

Art. 12. As demonstrações financeiras que servirem de base para operações de incorporação, fusão e
cisão envolvendo companhia aberta deverão ser auditadas por auditor independente registrado na CVM. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos casos de incorporação de ações previstos
no art. 252 da Lei no 6.404/76. 

Art. 13. As demonstrações financeiras referidas no artigo anterior deverão ser elaboradas de acordo com
as disposições  da legislação societária  e normas da CVM e observarão,  ainda,  os critérios  contábeis
idênticos  aos  adotados  pela  companhia  aberta,  independentemente  da  forma  societária  da  outra
sociedade envolvida. 

DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Art.  14.  No  relatório  da  administração,  relativo  ao  exercício  em  que  tiver  sido  efetuada  qualquer
operação de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta, deverá ser dedicado capítulo ou
parte  específica,  devidamente  destacada,  relacionado-se, item a item,  todos  os  custos  de  transação
suportados pela companhia em virtude da operação, assim como o quantitativo das economias e demais
vantagens já auferidas em razão da mesma. 

Parágrafo único. O relatório aludido no  caput deste artigo e os relatórios dos dois exercícios seguintes
conterão, sem prejuízo de outras informações devidas, exposição pormenorizada das mudanças ocorridas
na administração e na condução dos negócios, relacionadas ou decorrentes da operação. 

DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER DE CONTROLE

Art. 15. Sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares, são hipóteses de exercício abusivo
do poder de controle: 

I - o aproveitamento direto ou indireto, pelo controlador, do valor do ágio pago na aquisição do controle
de companhia aberta no cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas não controladores,
quando de sua incorporação pela controladora, ou nas operações de incorporação de controladora por
companhia aberta controlada, ou de fusão de controladora com controlada; 

II - a assunção, pela companhia, como sucessora legal, de forma direta ou indireta, de endividamento
associado  à aquisição  de seu próprio  controle,  ou de qualquer  outra espécie  de  dívida  contraída  no
interesse exclusivo do controlador; 

III  -  o  não  reconhecimento,  no  cálculo  das  relações  de  substituição  das  ações  dos  acionistas  não
controladores estabelecidas no protocolo da operação, da existência de espécies e classes de ações com
direitos diferenciados, com a atribuição de ações, com direitos reduzidos, em substituição àquelas que se
extinguirão, de modo a favorecer, direta ou indiretamente, uma outra espécie ou classe de ações; 

IV - a adoção, nas relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, da cotação de
bolsa das ações das companhias envolvidas, que não integrem índices gerais representativos de carteira
de ações admitidos à negociação em bolsas de futuros; 
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V  -  a  não  avaliação  da  totalidade  dos  dois  patrimônios  a  preços  de  mercado,  nas  operações  de
incorporação de companhia aberta por sua controladora, ou desta por companhia aberta controlada, e
nas operações de fusão entre controladora e controlada, para efeito da comparação prevista no art. 264
da Lei no 6.404/76 e no inciso VI do art. 2o desta Instrução; e 

VI - a omissão, a inconsistência ou o retardamento injustificado na divulgação de informações ou de
documentos que tenham sido postos à disposição do controlador ou por ele utilizados no planejamento,
avaliação, promoção e execução de operações de incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia
aberta. 

DO FLUXO DE DIVIDENDOS

Art. 16. Os dividendos atribuídos às ações detidas pelos acionistas não controladores não poderão ser
diminuídos pelo montante do ágio amortizado em cada exercício. 

 DAS INFRAÇÕES GRAVES

Art. 17. Considera-se infração grave, para os efeitos do art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, a infração ao disposto nos arts. 170, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 e 264, da Lei
no 6.404/76, assim como a violação  das obrigações e o descumprimento  dos prazos previstos  nesta
Instrução, e a prática de atos com exercício abusivo do poder de controle. 

Parágrafo único. Estão sujeitos às penalidades previstas em lei, conforme o caso, a companhia aberta, os
membros dos conselhos de administração e fiscal, e da diretoria, os integrantes de seus órgãos técnicos
ou consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a
infração. 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Aplica-se às operações já concretizadas o disposto nos arts. 6o, incisos I a III e §3o, 8o, 14 e 16
desta Instrução, sem prejuízo da apuração de eventual prática de exercício abusivo do poder de controle.

Art. 19. O estatuído nos arts. 2o, 3o, caput, 5o, 6o, §§ 1o e 2o, 7o, 9o, 10 e 11 desta Instrução não será
aplicável às operações precedidas, nos últimos sessenta dias, de oferta pública voluntária de compra de
ações, diretamente relacionada com a operação a ser realizada. 

Art. 20. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

FRANCISCO DA COSTA E SILVA

Presidente

 

(NR)*= Nova Redação (alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 320, de 6 de dezembro de 1999)
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GABARITOS
CAPÍTULO - 1

01 – B 02 – E 03 – D 04 – B 05 – A
06 – E 07 – A 08 – A 09 – E 10 – C
11 – A 12 – D 13 – E 14 – E 15 – C,C,C,E,E
16 – C 17 – A 18 – A 19 – E 20 – C
21 – D 22 – A 23 – C 24 – E 25 – C
26 – C 27 – A 28 – A 29 – E 30 – D
31 – C 32 – E 33 – D 34 – C 35 – A
36 – E 37 – D 38 – C 39 – E 40 – B
41 – D 42 – E 43 – B 44 – E 45 – C
46 – A 47 – D 48 – B 49 – D 50 – B
51 – A 52 – E 53 – B 54 – D 55 – C
56 – D 57 – D 58 – B 59 – E 60 – B
61 – D 62 – D 63 – D 64 – A 65 - C
66- E E C C E

CAPÍTULO - 2

01 – B 02 – A 03 – C 04 – E 05 – D
06 – B 07 – A 08 – B 09 – D 10 – C
11 – A 12 – C 13 – A 14 – B 15 – E
16 – C 17 – C 18 – E 19 – E 20 – D
21 – D 22 – A 23 – B 24 – B 25 – E
26 – C 27 – E 28 – C 29 – D

CAPÍTULO - 3

01 – C 02 – C 03 – B 04 – C E E E C 05 – D
06 – E 07 – B 08 – B 09 – C C E E E 10 – C C E C E
11 – C E E E E 12 – C C E E C 13 – E 14 – D 15 – A
16 – B 17 – A 18 – C 19 – C 20 – A
21 – B 22 – A 23 – B 24 – D 25 – A
26 – C 27 – E 28 – A 29 – E 30 – D

CAPÍTULO - 4

01 – A 02 – E 03 – B 04 – E 05 – C
06 – B 07 – E 08 – C 09 – A 10 – D
11 – C 12 – A 13 – E 14 – B 15 – D
16 – D 17 - C

CAPÍTULO - 5

01 – B 02 – C 03 – A 04 – C 05 – B
06 – E 07 – D 08 – C 09 – B 10 – C
11 – E 12 – B 
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CAPÍTULO - 6

01 – A 02 –  E 03 – E 04 – A 05 – B
06 – C 07 – D 08 – A 09 – C 10 – E
11 – A 12 – C 13 – C 14 – C 15 – B
16 – A 17 – E 18 – B 19 – B 20 – A
21 – D 22 – B 23 – A 24 – C 25 – B 
26 – D 27 – E 28 – A
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