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Aquisição de participação societária em estágios

 O ganho ou a perda decorrentes da avaliação de participação societária anterior com base no
valor justo em função da aquisição do controle serão tributados (se ganho) ou deduzidos (se
perda) na realização do investimento;
 Controle no LALUR;
 Controle em subcontas distintas: (i) da mais valia e do goodwill existentes antes da aquisição
do controle; e (ii) das variações desses valores em razão da aquisição do controle;
 Na INCORPORAÇÃO, CISÃO e FUSÃO:
 Ocorrerá a baixa dos valores controlados no LALUR, sem efeitos na apuração do lucro
real;
 A variação da mais-valia não poderá ser computada como custo do bem que lhe deu
causa, assim como a variação do goodwill não poderá ser excluída.
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Aquisição de participação societária em estágios [Ex.1]
Situação anterior à aquisição do controle
Controladora
Inv. Investida = $400

Investidor

40%

Passo preliminar: avaliação da participação detida a valor justo
Controladora
Inv. Investida = $400

60%

40%

Investidor
Lalur (rec. dif.) = $600

60%

Mais Valia 1= $200
Goodwill 1= $400

Investida

Investida

Patrim. Líq. = $1.000

Patrim. Líq. = $1.000
V. Justo = $1.500
V. de Mercado = $2.500

Cia. ABC adquire 20% das ações de Target por $
500 (20% x 2500) e se torna sua controladora
Controladora
Inv. Investida = $600

Investidor
Lalur (rec. dif.) = $600

60%

40%

Mais Valia 1= $200
Goodwill 1= $400
Mais Valia 2= $100
Goodwill 2 = $200

Situação após incorporação da Cia. ABC pela Target
Investidor

Amort./Deprec.
não é dedutível
Goodwill 1= $400

Investida
Patrim. Líq. = $1.000

Mais Valia 1= $200

V. Justo = $1.500

Mais Valia 2= $100

V. de Mercado = $2.500

Goodwill 2 = $200

Amort./Deprec.
é dedutível

%

Investida
Baixa Lalur = $600

Não é tributável
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Aquisição de participação societária em estágios [Ex.2]
Situação anterior à aquisição do controle
Controladora
Inv. Investida = $400

Investidor

40%

Controladora
Inv. Investida = $400

60%

Mais Valia 1= $50

40%

Investidor
Lalur (rec. dif.) = $400

60%

Mais Valia 1= $200

Goodwill 1 = $150

Goodwill 1 = $400

Investida

Investida

Patrim. Líq. = $1.000

Patrim. Líq. = $1.000

V. Justo = $1.125

V. Justo = $1.500

V. de Mercado = $1.500

V. de Mercado = $2.500

Cia. ABC adquire 20% das ações de Target por $
500 (20% x 2500) e se torna sua controladora
Controladora
Inv. Investida = $600

Passo preliminar: avaliação da participação detida a valor justo

Situação após incorporação da Cia. ABC pela Target

Investidor
Lalur (rec. dif.) = $400

60%

40%

Investidor

Amortização não
é dedutível

%

Mais Valia 1= $200
Goodwill 1 = $400
Mais Valia 2= $100
Goodwill 2 = $200

Mais Valia 1= $150

Investida
Patrim. Líq. = $1.000

Investida

Goodwill 1 = $250

V. Justo = $1.500

Mais Valia 1= $50

V. de Mercado = $2.500

Goodwill 1 = $150

Amortização é
dedutível

Mais Valia 2= $100

Baixa Lalur = $400

Não é tributável

Goodwill 2 = $200
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Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser
divulgada ou distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento
prévio e expresso de Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados. Esta
apresentação não constitui e não deve ser interpretada como
aconselhamento legal, o qual deve ser obtido especificamente para
qualquer atividade ou operação que se pretenda realizar. Não
assumimos
qualquer
responsabilidade
pela
atualização
das
informações contidas nesta apresentação.
All rights reserved. This presentation may not be disclosed or
distributed to any third parties without prior and express consent by
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados. This presentation does
not constitute and should not be construed as legal counseling, which
has to be obtained specifically for each intended activity or
transaction. We are not liable for the update of the information
contained herein.

