
Wagner Luiz Villalva
Juliana Leite Kirchner                                    

Contabilidade avançada



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

         Villalva, Wagner Luiz     
 

 ISBN 978-85-8482-868-5

  1. Contabilidade. I. Kirchner, Juliana Leite. II. Título.

  CDD 657      

Leite Kirchner. – Londrina: Editora e Distribuidora 
Educacional S.A., 2017.
     88 p.

V714c          Contabilidade avançada / Wagner Luiz Villalva, Juliana 

© 2017 por Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer 
modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo 

de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e 
Distribuidora Educacional S.A.

2017
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR

e-mail: editora.educacional@kroton.com.br
Homepage: http://www.kroton.com.br/



Sumário

Tema 1 | Avaliação de investimentos em participações societárias

Tema 2 | Investimento em empreendimento controlado em conjunto 
(Joint Venture)

Tema 3 | Ajuste de avaliação patrimonial 

Tema 4 | Reestruturações societárias,  fusão, incorporação e cisão de 
empresas e extinção de sociedades

Tema 5 | Consolidação das demonstrações contábeis/financeiras

Tema 6 | Sociedades controladas em conjunto: Joint Ventures

5

 
17

29

 
41

57

71



As empresas buscam uma maior fatia no mercado para que esta 
lhes traga maior rentabilidade e tranquilidade financeira. Uma das 
maneiras de atingir essa meta é adquirindo outras empresas, o que, 
na soma final de aquisições, poderá fortalecer-lhes no mercado, 
ampliar o cenário e, principalmente, aumentar a carteira de 
cliente. As empresas, no decorrer de seus negócios – e com certa 
estabilidade financeira –, eventualmente decidem preservar em seu 
ativo bens que não são utilizados, tais como: terrenos, imóveis, 
obras de arte (os chamados ativos permanentes). Muitas vezes as 
empresas também decidem aplicar seus recursos excedentes em 
outras sociedades com intuito de diversificar o uso de seu capital e 
de galgar lucro. São vários e diferenciados os objetivos que surgem 
durante a aquisição de cada um desses tipos de investimentos, mas 
ambos apresentam uma característica em comum: não se destinam 
ao uso na manutenção das atividades da empresa. Por esse fato, em 
ambos os casos, os bens referidos constituem investimentos para 
empresa.

Convite à leitura
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Avaliação de investimentos 
em participações societárias

Neste tema vamos analisar os conceitos básicos e os critérios 
de avaliação de classificação e avaliação dos investimentos em 
participações societárias, com ênfase no método de equivalência 
patrimonial. Primeiramente, é necessário entender que equivalência 
patrimonial é o método que permite a atualização do valor 
contábil de um investimento para o valor referente à participação 
da sociedade investidora sob o patrimônio líquido da sociedade 
investida, permitindo, assim, o reconhecimento de todos os efeitos 
na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

O valor do investimento será determinado conforme aplicação 
de uma porcentagem de participação do capital social sobre 
o Patrimônio Líquido de cada empresa coligada ou empresa 
controlada. As participações societárias focadas aqui serão as 
classificadas no ativo não circulante, os investimentos.

Dependendo da situação e da ocasião, as participações poderão 
ser avaliadas de duas maneiras: pelo Método do Custo Histórico 
(MCH) ou pelo Método de Equivalência Patrimonial.

Método de equivalência Patrimonial

Foi instituído pela Lei 6.404/1976 (art. 248) e posteriormente 
regulado pelo decreto-lei n. 1.598/1977 (arts. 20 a 26). O Banco 
Central do Brasil, por meio das Resoluções 476 e 484, baixou 
normas aplicáveis às Instituições Financeiras.

Alguns conceitos básicos gerais são necessários para 
compreendermos as definições extraídas do Pronunciamento CPC 
- Investimento em Coligada e Controlada. Como conceito básico, 

Tema 1

POR DENTRO DO TEMA
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podemos entender que participações societárias são aplicações de 
recursos quando uma determinada empresa injeta valor monetário 
em outra empresa, mediante aquisições de ações ou cotas com os 
seguintes objetivos:

• Garantir uma atividade complementar, aumentando assim o 
seu leque e buscando, automaticamente, alavancagem de lucros.

• Garantir fornecimento de matéria-prima, tecnologia e serviços, 
principalmente quando a empresa investidora investe valores 
monetários em uma empresa de seu segmento ou setor, garantindo, 
assim, o fornecimento de materiais e praticando a venda casada.

• Aumentar a participação no mercado. Para isso, abrem-se o 
leque e a diversificação de produtos vendidos, o que permite atender 
a um mercado maior e alavanca as vendas. 

• Manter os clientes estratégicos, pois, com a gama de maiores 
quantidades de produtos, é possível, com certeza, montar estratégias 
com esses clientes.

Normalmente, as atividades da investidora e as atividades da 
investida se relacionam por vários motivos, sendo o principal a 
formalização de segmentos do mesmo setor. Pode acontecer ainda 
de a investidora adquirir a investida como meio de instrumento 
financeiro. Nas sociedades de responsabilidade limitada (Ltda.), com 
algumas exceções legais, os sócios não respondem pelas obrigações 
da empresa e podem ser constituídas por Sociedades por cotas de 
Responsabilidade Limitada ou Sociedades por ações.

A sociedade limitada tem como característica principal ter seu 
capital social dividido em cotas. Nela, os sócios entram assumindo 
a obrigação de injetarem valores monetários necessários para a 
atividade da empresa. Dessa forma, o sócio se configura como uma 
entidade mais importante que o dinheiro, representando-se, assim, 
algo como uma família gerenciando um negócio. É necessária, no 
mínimo, a presença de dois sócios. 

Já a sociedade por ações, como o nome diz, possui como 
característica o capital social dividido não por cotas, mas sim por 
ações. Essas ações poderão ser de participação de lucro ou de 
poder de voto, preferenciais e ordinárias respectivamente. 
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Ao contrário da sociedade limitada, na qual a figura do sócio é a 
mais importante, na sociedade por ações a figura mais relevante é 
a do dinheiro.

Quando falamos que as sociedades por ações poderão ter ações 
ordinárias, isso significa dizer que estas têm como característica 
permitir ao acionista o direito de voto na empresa na realização 
da assembleia. O poder de negociação dessas ações é menor que 
o das ações preferenciais, além de possuírem menor liquidez. As 
ações preferenciais, por sua vez, devolvem aos acionistas maior 
participação no resultado da empresa e possuem maior poder de 
negociação, tendo assim uma maior liquidez.

Conforme a lei 6.404/1976, é determinado que o número de 
ações preferenciais sem direito a voto não pode ultrapassar 50% 
do total das ações emitidas, diferente de antes, quando, para cada 
uma das ações ordinárias, era possível emitir duas preferenciais. Essa 
mudança afetou a quantidade mínima de ações necessárias para que 
se obtenha o controle de uma empresa. Segue um exemplo:

Tabela 1.1 | A Formação de um Capital antes de 2001 - Uma ação ordinária equivale 
a duas ações preferenciais

Capital Até 2001 Controle %

Ações ordinárias 20.000 10.002 50,01

Ações preferenciais 40.000

Total 60.000 10.002 16,67

Com apenas 16,67% do capital total, era possível obter o controle 
da empresa.

Tabela 1.2 | O capital formado depois de 2001

Capital Até 2001 Controle %

Ações ordinárias 30.000 15.002 50,01

Ações preferenciais 30.000

Total 60.000 15.002 25,00

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Depois de 2001, o investidor deverá ter no mínimo 25% do capital 
total, porém deverá possuir mais de 50% do capital votante. 

Tabela 1.3 | Companhia de capital aberto no novo mercado da Bovespa

Capital Até 2001 Controle %

Ações ordinárias 60.000 15.001 50,01

Ações preferenciais

Total 60.000 15.001 50,01

Para obter o controle nesse caso, o investidor deverá ter no 
mínimo 50% do capital total, ocorrendo assim maior dificuldade de 
troca de controle da empresa.

Definições do Pronunciamento CPC 18 – Investimentos de 
Coligadas e Controladas

Esse pronunciamento técnico determinou o tratamento que 
deverá ser dado aos investimentos em coligadas associadas. 
Deverão ser analisados quais investimentos serão avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. Ele determinou também 
algumas definições como:

a) Método de Equivalência Patrimonial – o investimento é 
reconhecido inicialmente pelo custo e depois ajustado pelo 
reconhecimento da participação dos ativos líquidos da investida.

b) Coligada – quando a empresa faz parte de um mesmo grupo 
econômico, sendo, para isso, ligada a outra empresa. Ou seja, são 
empresas que têm participação minoritária e sofrem influência de 
outra empresa.

c) Demonstrações consolidadas – são demonstrações 
aglutinadas, que fornecem dados de um grupo de empresas em 
uma única demonstração contábil. 

d) Influência significativa – é o poder de participar nas decisões 
financeiras; acontece na relação de da investidora e investida.

e) Controlada – tem participação minoritária e sofre influência da 
controladora.

Fonte: elaborada pelo autor.
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As participações societárias podem ser classificadas, portanto, como 
controladas, coligadas ou outras participações.

Controladas

Nessas empresas, outra organização – a sua controladora – tem 
poder para assegurar, de forma irrevogável, preponderância nas 
deliberações sociais e para eleger a maioria de seus administradores.

Sociedades coligadas

Empresas nas quais a investidora mantém influência significativa, 
ou seja, poder de participação nas decisões financeiras e operacionais 
da investida. A existência da influência significativa por investidor 
normalmente é evidenciada por:

• Representação no conselho de administração ou na diretoria da 
investida. Isto é, a empresa investidora passa a ter participação ativa na 
investida em todos os setores da empresa, inclusive a diretoria.

• Participação nos processos de elaboração de política inclusive em 
decisões sobre dividendos e outras distribuições. Ou seja, a investidora 
coordena a distribuição de lucros e dividendos. 

• Operações de materiais entre investidor e investida. Nesse caso, 
como relatado no início, a empresa investidora coordena as operações 
de materiais da investida.

• Início de manipulação de envios de gestores e gerentes da 
investidora para a investida com o intuito de manter os mesmos 
procedimentos e a mesma filosofia da investidora. Fornecimento de 
informação técnica para a adequação entre investidora e investida. 

Método de Custo e Método de Equivalência Patrimonial

No método de custos, a aquisição de menos de 20% de ações 
ordinárias é considerada irrelevante, ou seja, equivale a um investimento 
pequeno para possibilitar ao investidor poderes sobre a empresa. Por 
esse motivo, o investimento é contabilizado pelo método de custos. 
Nesse caso, os custos de aquisição são debitados da conta de Ativo de 
investimento de capital e qualquer dividendo recebido será debitado na 
conta Caixa e creditado na conta Receita de Dividendos,
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fazendo com que essa renda não afete o Balanço Contábil do 
Investimento. Entretanto, quando o investimento de capital é vendido, 
um ganho ou uma perda serão reconhecidos no valor da diferença entre 
o custo de aquisição e o preço de venda.

Por sua vez, o método de equivalência patrimonial define a aquisição 
de 20% a 50% das ações ordinárias, de valor considerado relativo, isto é, 
que possibilita ao investidor não controlador a influência considerável 
sobre a empresa.

Esse tipo de investidor não possui posição alguma no conselho dos 
diretores nem cargos de diretoria na empresa. Portanto, o investimento 
será contabilizado por meio do método de equivalência patrimonial, 
ou seja, os custos de aquisição são debitados na conta de ativo – 
Investimentos de Capital. A entrada de dividendos afeta o balanço contábil 
de investimento; e a parte da receita líquida de empresa pertencente ao 
investidor será debitada para a Receita da conta de Investimentos. 

A diferença primordial entre os dois métodos se refere à contabilização 
dos investimentos nos quais o investidor não possui controle ou 
influência sobre as operações da empresa.

Classificação de participações societárias conforme legislação 
societária

A comissão de valores Imobiliários, por meio da Instrução 247/1996, 
sugeriu as seguintes evidências de influência da coligada:

• Participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a presença 
de administradores comuns.

• O poder de eleger ou destituir um ou mais de seus administradores.

• Volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de 
assistência técnica ou informações técnicas essenciais para as atividades 
da investidora. 

• Significativa dependência tecnológica e/ou econômico-financeira.

• Recebimentos constantes de demonstrativos contábeis bem 
como projetos de investimentos.
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• Uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos.

O CPC 18 impõe que investimentos em coligada e controlada (nas 
demonstrações individuais) deverão ser contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial, exceto quando classificados como “mantidos 
para a venda” conforme CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para a 
Venda e Operação Descontinuada em exceções (isto é, em situações 
bem raras).

Para melhor entendimento de determinada avaliação ou não pela 
equivalência patrimonial, deve–se seguir o roteiro do Quadro 1.1:

Quadro 1.1 | Métodos de avaliação

A Investida é Resposta Método de 
Avaliação Por quê?

Controlada 
(50% ou mais 

do capital 
votante)

Sim Equivalência 
Patrimonial

Sendo Controlada, não é 
necessário verificar outros 

critérios

Não Indeterminado É preciso verificar se é coligada

Coligada (20% 
do capital 
votante ou 

influência na 
administração)

Sim Equivalência 
Patrimonial

Sendo Coligada, não é preciso 
verificar outros critérios

Não
Custo 

Histórico de 
Aquisição

Não sendo controlada nem 
coligada, a avaliação ocorrerá 

pelo método de custos

Tabela 1.4 | Operações Básicas envolvendo Participações Societárias

Histórico Capital Reservas Lucros Total

A – Inicial do ano X1 340 60 400

B – Lucro do ano X1 100 100

C – Reservas constituídas 10 (10)

D – Dividendos propostos (80) (80)

Saldo final de X1 340 70 10 420

F – Capitalização em X2 36 (36)

G – Prejuízo em X2 (40) (40)

S – Saldo em X2 376 34 (30) 380

E – Em X2, ocorreu 
pagamento de dividendos 
propostos em X0

Fonte: Perez Jr. e Oliveira (1997, p. 40).

Fonte: elaborada pelo autor.
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Investimentos

• O vídeo discorre sobre investimentos em controladas e coligadas. 
Nesse sentido, apresenta as demonstrações individuais e as coligadas. 

Com o quadro anterior, pode-se relatar:

• Aquisição da Participação Societária – a empresa investidora 
adquire à vista, por $ 120, determinada quantidade de ações que 
corresponde a 30% do capital da empresa investida (400 x 30% = 120).

• Apuração do lucro pela investida – no final do exercício, a empresa 
investida apurou um lucro de $ 100; dessa forma, seu patrimônio ficou 
no valor de 500 (400 + 100).

• Constituição de Reservas de Lucros – os investimentos avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial sofrerão mutações simultâneas, 
afetando, portanto, o investimento da investidora. 

• Proposta de Distribuição de Dividendos pela Investida – suponha 
que a investida tenha proposto a distribuição de dividendo no valor 
de $ 80. No caso de avaliação pelo método de custo, a contrapartida 
de dividendos a receber é a Receita de dividendos; já pelo método de 
equivalência, a contrapartida é a Redução do Valor do Investimento.

• Recebimento de Dividendos – a operação de Pagamento e 
Recebimento de dividendos respectivamente pela investida e pela 
investidora não afeta o patrimônio líquido de ambas.

• Capitalização de reservas – pelo fato de não alterar o Patrimônio 
Líquido da investida, não gera registro contábil na investidora. 

• Apuração do Prejuízo pela investida – a empresa investida no 
final do exercício teve prejuízo de $ 40, pois seu Patrimônio caiu de 
420 para 380, com isso a empresa investidora vai registrar a diminuição 
patrimonial. 

Observamos neste tema que, para se fortalecerem no mercado, 
as empresas buscam aglutinações com outras organizações, mas é 
necessário atentar-se à real avaliação dessa união e também buscar o 
melhor método para essa transição.

ACOMPANHE NA WEB



T1 - Avaliação de investimentos em participações societárias 13

A empresa elabora as suas demonstrações contábeis devendo elaborar 
as demonstrações consolidadas também. E essas elaborações das 
demonstrações consolidadas serão apresentadas às empresas interessadas 
como uma única empresa. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jRr8vaa4 
Hgs>. Acesso em: 8 ago. 2014. 

Tempo: 31h45.

Tipos de Ações Ordinárias e Preferenciais

• O vídeo esclarece os tipos de ações que encontramos no mercado 
(ações ordinárias e ações preferenciais), além da diferenciação entre os dois 
tipos, abordando-se também suas vantagens e desvantagens. Há ainda 
exemplos clássicos referentes a compra e vendas de ações. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=dZD8QgK 
QjRA>. Acesso em: 8 ago. 2014. 

Tempo: 06:32.

Equivalência Patrimonial

• Este vídeo apresenta os padrões de contabilidade implantados no 
Brasil e aborda a equivalência patrimonial e a análise do Balanço Patrimonial, 
além de apresentar também a demonstração contábil consolidada e 
a maneira de análise desse novo balanço. Mostra ainda os resultados da 
consolidação pela equivalência Patrimonial. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=OnS0rLW 
TEXY>. Acesso em: 8 ago. 2014. 

Tempo: 03:31

Consolidação das Demonstrações Contábeis

• Este vídeo, muito explicativo, apresenta o grupo econômico e as 
suas devidas consolidações. Ele ainda exemplifica tipos de demonstração 
contábil consolidada e mostra como é a interpretação dos interessados 
para compreender um Balanço Consolidado. Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=-EQwqFR87lU>. Acesso em: 8 ago. 2014. Tempo: 
31:08.
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Você viu neste tema que as empresas buscam, nos dias de hoje, 
adquirir outras empresas. Esse investimento trará à empresa condição 
necessária para aplicar o excedente de seu lucro e, principalmente, 
ganhar fatias no mercado. É importante para a empresa determinar 
se sua participação na empresa adquirida será relevante ou irrelevante. 
Outro detalhe importante é a participação da empresa no que tange 
a controles e decisões financeiras, visto que há casos em que as 
participações podem ser superiores a 50%. Com a efetivação da aquisição, 

FINALIZANDO

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 
encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia 
cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Explique o que é equivalência patrimonial e sua aplicabilidade nas 
informações contábeis.

2. Observamos nos canais de comunicação nos dias de hoje, tais como jornais 
e televisão, que a cada dia cresce o número de participações societárias no 
mercado empresarial, o que vem fortalecendo as empresas de modo geral. O 
que são participações societárias e quais são os seus objetivos?

3. Hoje, no mundo corporativo, vemos empresas que buscam galgar maiores 
fatias no mercado, procurando, para isso, a união e a coligação com outras 
empresas; algumas dessas organizações adquirem grande percentual de 
outras. Nesse cenário, ocorrem a formação da empresa controladora e a 
da empresa controlada. Defina empresas controladas e aponte sua relação 
com a empresa controladora.

4. Qual é o objetivo do Pronunciamento CPC 18?

5. “O CPC 18 rege que investimentos em coligadas e controladas deverão 
impreterivelmente ser contabilizados pelo método de Custo.” A afirmação 
anterior está:
(    ) Correta.
(    ) Errada.

AGORA É A SUA VEZ
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REFERÊNCIAS

Pronunciamento CPC 18: é um pronunciamento técnico que fala sobre coligadas 
e controladas.

Participações Societárias: é todo investimento permanente em outras sociedades, 
sendo, por esse motivo, classificado contabilmente em contas do grupo investimento 
do Ativo Permanente. Essa classificação contábil também é determinada pelo art. 
179, inciso III, da lei das Sociedades Anônimas (6.404/1976).

Empresas Coligadas: empresa coligada é a empresa entendida como a agregação 
ou a aliança de organizações que se unem visando a um fim comum.

Empresas Controladas: uma empresa “X” é controlada por outra empresa “Y” 
quando esta tem influência significativa sobre aquela.

GLOSSÁRIO

o conceito de demonstrativos contábeis da empresa mudará, pois nos 
novos demonstrativos devem estar explanados os dados da empresa 
investidora e também os da empresa investida.



Convite à leitura

As empresas buscam no mercado parcerias que tragam 
benefícios e retornos rentáveis aos seus caixas. Uma das soluções, 
que vem sendo bastante utilizada nos dias de hoje, é a Joint Venture, 
a qual permite a integração entre duas ou mais empresas que 
buscam o mesmo objetivo: o lucro. A Joint Venture é uma forma 
de colaboração e cooperação mútua entre empresas, ligada a um 
acordo de parceria visando a elaboração dos mesmos projetos, em 
conjunto, nesta parceria. Neste tema vamos abordar a estrutura 
de uma Joint Venture, bem como a sua historia e também a sua 
filosofia.
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Investimento em 
empreendimento controlado 
em conjunto (Joint Venture)

Tema 2

POR DENTRO DO TEMA

O pronunciamento CPC 19, que se refere a investimento e 
empreendimento controlado em conjunto (Joint Venture), foi emitido 
pelo comitê de pronunciamento contábil como uma parte do processo 
de convergência das normas contábeis brasileiras para as normas 
internacionais da contabilidade.  

No Brasil, este assunto já se encontrava regulamentado, também de 
acordo com as normas internacionais da contabilidade. Por isso, não 
há grandes alterações com as normas vigentes de empreendimentos 
controlados em conjunto, como operações controladas em conjunto, 
ativos controlados em conjunto e sociedades controladas em conjunto. 

Através do CPC 19, houve a liberação da mudança da prática 
contábil brasileira em relação à utilização compulsória do método de 
consolidação proporcional, passando a admitir agora também o uso da 
equivalência patrimonial. 

Considerando que a contabilidade tem a missão de fornecer dados 
e informações relevantes aos seus usuários para auxiliá-los na tomada 
de decisão, cabe reforçar que os administradores deverão sempre 
manter atualizadas as informações referentes a assuntos econômicos 
e financeiros. A contabilidade assume, portanto, um papel de grande 
importância, pois: 

• Deverá relatar todos os fatos contábeis ocorridos na organização.

• Acompanhará todos os programas da entidade.

• Orientará e fará análises e avaliações dos setores responsáveis



T2 - Investimento em empreendimento controlado em conjunto (Joint Venture)18

pelos programas pré-estabelecidos.

Das organizações que atendem a contabilidade, podemos citar 
as “Joint Venture” - empreendimento em conjunto, que é uma 
associação de esforços e capital existente há muito tempo. 

Partindo para este lado de empreendimentos em conjuntos, 
são notórios nos dias de hoje noticiários com este assunto, muitos 
advindos dos Estados Unidos e Europa. Nota-se esta união até entre 
organizações que possuíam grandes concorrências. O aumento 
destas uniões é fruto da globalização de mercados e também da 
qualidade total, mas sempre com a mesma finalidade, ou seja, o 
aumento de lucratividade. 

No Brasil, também cresce a cada dia o número de organizações 
com a prática desta união, com a finalidade de se estruturarem para 
possíveis uniões de novos mercados regionais e internacionais. Vale 
lembrar que, no Brasil, este assunto não é muito comentado devido 
à escassez de sua literatura, além de não ser muito explorado por 
parte das empresas.

Conceito de Joint Venture: companhia fundada por duas ou 
mais empresas para um empreendimento não praticado por um só, 
sendo um instrumento que:

• Beneficia o conhecimento amplo de mercados locais.

• Torna as práticas gerenciais mais específicas.

• Pulveriza os riscos de novos negócios, tornando-os menos 
preocupantes.

• Iguala o conhecimento tecnológico entre empresas.

• Capta em outros países, através de uma empresa, 
conhecimentos técnicos e tecnológicos que irão agregar valor, 
porém esta empresa não perde autonomia de empresa nacional.

A Joint Venture significa “aventura conjunta”, mas também 
poderá ser definida como:

• Um empreendimento comercial e marítimo, formado por 
várias pessoas.
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• Uma associação de duas ou mais pessoas, para realizar um 
negócio com a visão de lucro.

Vejamos um exemplo de Joint Venture:

Uma fábrica de pneus (fábrica A) desenvolveu uma tecnologia 
que fará aumentar a vida útil do pneu, porém esta fábrica é pequena 
e atende a um pequeno espaço territorial. O que ela faz? Convida 
uma empresa (fábrica B), que também fabrica pneus, para realizarem 
um trabalho conjunto, porém trata-se de uma empresa de maior 
escala que tem uma distribuição ampla territorial, mas não tem a 
tecnologia. Após o acerto das duas empresas, ambas chamam a 
empresa (C), que fará o marketing e a divulgação da nova companhia. 
Neste momento, as três empresas praticam a Joint Venture, tendo 
como visão final a lucratividade.

Definições do CPC 19

O Pronunciamento CPC 19 apresenta as seguintes definições 
necessárias para o estudo do tema:

• Controle – é o ato de governar as políticas financeiras das 
organizações e entidade.

• Método de equivalência patrimonial – é o método da 
contabilização que se refere ao investimento empregado na 
investida até os devidos resultados.

• Investidor em investimentos controlados em conjunto – 
participante deste empreendimento que não compartilha do seu 
controle.

• Controle conjunto – é o controle compartilhado das decisões 
estratégicas, financeiras e operacionais.

• Empreendimento controlado em conjunto (Joint Venture) 
– acordo entre duas ou mais pessoas que se comprometem com a 
realização de atividade em conjunto.

• Consolidação proporcional – é a combinação, no Balanço 
Patrimonial, de duas ou mais empresas, em que as respectivas 
contas são consolidadas, aglutinadas. A empresa controladora 
consegue ter o controle sobre as demais empresas controladas.
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• Demonstrações separadas – aquelas apresentadas por uma 
controladora e um investidor em coligada.

• Influências significativas – é o poder de participações nas 
decisões financeiras da coligada, porém sem controlar as políticas 
da coligada.

• Empreendedor – representa um dos participantes em 
determinado empreendimento controlado em conjunto.

Processo de Formação da Joint Venture

No processo de formação da Joint Venture existem várias 
etapas que estão diretamente ligadas para o sucesso da empresa. 
Dentro do primeiro passo, que se refere à assinatura do contrato, 
poderemos citar:

• Divisão de poderes entre as controladas.

• Deixar clara a contribuição de cada participante.

• Determinar normas internas.

• Possibilitar a agregação de novos investidores.

Como a característica fundamental da Joint Venture é o 
controle conjunto, o poder de igualdade deverá ser reconhecido 
pelos controladores, independentemente das porcentagens de 
participações de cada uma das empresas, ou seja, a paridade no 
controle da empresa deve existir mesmo se a controlada A detém 
X% e a controlada B detém X% menos um.

Após a assertividade do poder de igualdade entre os participantes, 
são definidos os direitos e as obrigações dos mesmos, ou seja, as 
condições comerciais e estrutura, fazendo com que esta atitude 
não deixe a Joint Venture parecer uma atividade complementar, 
focando, assim, literalmente, esta nova atividade.

Em seguida, inicia-se a execução de propósitos e controles, ou 
seja, independentemente da contribuição de cada sócio, todos, 
sem exceção, deverão participar do controle da nova empresa. 
No caso de uma investidora assumir sozinha este controle, fica 
descaracterizada a figura Joint Venture.
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Após a formação da sociedade, as contribuições tangíveis e 
intangíveis deixam de ser propriedade dos sócios participantes, 
passando, assim, ao patrimônio da nova empresa. Caso semelhante 
acontece na formação de um negócio em sociedade, quando dois 
sócios decidem montar uma empresa, pois antes de montá-la cada 
um possui o seu valor monetário individual e, após a estruturação e 
a legalidade da formação da empresa, o valor monetário pertence 
à empresa.

Em 1996, a Joint Venture recebeu uma atenção especial por 
parte da CVM através da emissão da Instrução 247, a qual dispõe 
sobre a avaliação de investimentos em coligadas e controladas.  

A Joint Venture possui três modalidades básicas:

a) Operações Controladas em Conjunto.

b) Ativos Controlados em Conjunto.

c) Sociedades Controladas em Conjunto.

As operações controladas em conjunto 

Neste caso não há a criação de uma nova empresa, mas sim 
a exploração de um empreendimento temporário, de vida curta e 
definida. O CPC reconhece aqui que cada Venture Capital deverá se 
responsabilizar pelas suas próprias demonstrações contábeis, sendo 
os seus ativos alocados em seus empreendimentos, os passivos 
gerados, as despesas ocorridas e as receitas realizadas.

Exemplo

Uma construtora adquire um espaço para a construção de um 
shopping, porém o local é constituído por muitas rochas, as quais 
irão dificultar a devida construção. Entretanto, existe uma pedreira 
interessada nestas rochas e, através de uma parceria, elabora-se o 
projeto chamado de Projeto Pedra.

A pedreira trabalha durante certo tempo nesse espaço, detonando 
as rochas. Do montante que a pedreira revender, uma parte será 
repassada para a construtora. Os guindastes, tratores e transportes 
(caminhões) foram cedidos pela construtora.
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O conjunto de ativos permanentes oferecidos pela construtora para 
a pedreira totaliza R$ 40.000, dos quais 10% representam eventos que 
auxiliaram a pedreira.

Logo, os ativos ficariam assim demonstrados:

Bens utilizados no Projeto Pedra     4.000

Bens utilizados nas demais obras   36.000

Total   40.000

Isto não acontece hoje nas empresas, quando, por exemplo, uma 
transportadora utiliza alguns de seus caminhões para tarefas que não 
estão alinhadas com a referida atividade da empresa.

Ativos Controlados em Conjunto

Neste caso, o que ocorre é a assinatura de um acordo de parceria. 
As Joint Ventures, embora controladas em conjunto (duas ou mais 
empresas), deverão ter os seus registros contábeis individualizados 
(cada empresa controlando a sua demonstração contábil). Porém, 
quando aglutinados na consolidação de balanço (após a união das 
empresas), prevalecerá nas demonstrações contábeis os ativos e 
passivos que as empresas obtiveram após a Joint Venture, ou seja, 
após a união. Assim, o Pronunciamento CPC 19 – Investimento em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Ventures) menciona 
que cada participante deverá incluir em seus registros e reconhecer 
as suas Demonstrações Contábeis separadas e, nas Demonstrações 
Consolidadas, a sua participação:

a) Nos ativos adquiridos em conjunto pelos sócios e controlados pela 
Joint Venture. 

b) Em qualquer passivo incorrido em conjunto, relacionado com o 
empreendimento.

c) Nas receitas, custos e despesas resultantes do empreendimento. 

Exemplo 

Um grupo comercial paulista assina uma parceria com uma 
distribuidora sediada no sul para comercialização de mercadorias 
originárias de Manaus. Há um custo inicial para a estruturação do
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negócio, o qual será dividido em partes iguais, porém na 
contabilidade o controle dos estoques deverá ser feito 
separadamente.

Sociedades Controladas em Conjunto

Neste tipo de Joint Venture já há uma representatividade maior 
da complexidade operacional, administrativa e contábil.

Refere-se à constituição de uma nova empresa com as suas 
estruturas administrativas, financeiras e operacionais, seus próprios 
registros e suas próprias Demonstrações Contábeis. Terá seu 
próprio ativo, passivo, receitas e despesas como qualquer outra 
empresa independente. Aqui, o IASC-CPC19 é de opinião de que 
uma entidade controlada deverá manter seus próprios registros 
contábeis, preparando e apresentando, assim, suas próprias 
demonstrações contábeis.

Com o que foi apresentado até aqui podemos afirmar que:

• As Joint Ventures têm como característica primordial 
compartilhar entre vários investidores o controle societário.

• As sociedades controladas em conjunto são as sociedades nas 
quais nenhum acionista possui direitos de sócio que lhe assegurem, 
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais ou 
poderes de eleger ou de destituir a maioria dos administradores.

• A Joint Venture possui três modalidades: sociedade 
controlada em conjunto, operações controladas em conjunto e 
ativos controlados em conjunto e, nesta última modalidade, a parte 
ou o total dos ativos necessários à execução do empreendimento 
poderá ser adquirido pelos investidores para uso exclusivo da Joint 
Venture.

• O processo de formação da Joint Venture possui diversas 
etapas, que estão ligadas diretamente à execução de cada etapa 
e à segurança para o sucesso do projeto. Uma das etapas mais 
importantes é a assinatura do acordo, quando são estabelecidas as 
condições gerais para a criação da Joint Venture.
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Demonstrações Consolidadas e Separadas

• Este vídeo nos mostra como efetivar as demonstrações contábeis 
de duas empresas, controlada e controladora, trabalhando com o valor 
justo. Você verá o assunto pertinente a empresas consolidadas quando, 
por exemplo, a empresa A controla a empresa B e verá qual o perfil da 
empresa controladora e da empresa controlada, principalmente no ato 
da junção, além de como os fatores internos da empresa respondem a 
esta junção. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=HDyPxl2hgfc>. 
Acesso em: 12 jun. 2014. 

Tempo: 29:07.

Joint Ventures no Direito do Petróleo - Raízen

• Este vídeo mostra a Joint Venture entre duas empresas da área 
do petróleo. Em 2010 foi feita a Joint Venture das empresas, as quais 
começaram a trabalhar paralelamente. Em um mercado de petróleo 
existe ampla concorrência, e esta fusão e aquisição veio agregar valor 
às duas empresas. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=AbwmtnowNKk> Acesso em: 12 jun. 2014.

Tempo: 02:50. 

Presidente da Raízen fala da nova Companhia

• Este vídeo mostra a união das empresas Shell e Cozan, que 
uniram raízes e energia. Agora, ela é uma das cinco maiores empresas do 
país em faturamento, possuindo estratégias arrojadas e principalmente 
transformando o etanol no commodity internacional. O vídeo fala ainda 
sobre a cultura da união destas empresas. 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=u5nV2ixy 
vUQ> Acesso em: 12 jun. 2014. 

Tempo:  06:31.

ACOMPANHE NA WEB
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você 
encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. 

Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo 
pedido.

1. Embora não muito praticadas no Brasil, é notório que as Joint Ventures vêm 
aumentando no decorrer dos anos e este aumento pode acarretar distúrbios 
consideráveis para a estrutura financeira de uma empresa e do país. Com esta 
preocupação, o Comitê do Pronunciamento Contábil elaborou e designou o 
CPC 19. Qual é a finalidade da apresentação deste Pronunciamento Contábil?

2. Sabemos que a contabilidade fornece todas as informações e dados 
necessários e relevantes para os seus usuários, o que os auxilia na tomada 
de decisão e, por isso, todas e quaisquer informações deverão sempre estar 
atualizadas. Podemos então dizer que a contabilidade tem um papel importante. 
Qual é o papel da contabilidade na formação de uma Joint Venture?

3. Buscando o fortalecimento em suas estruturas e também em seus fluxos 
de caixa, as empresas partem para a prática da parceria, buscando empresas 
como parceiras e, também, muitas empresas praticam a Joint Venture, pois 
acreditam que é a grande saída para alavancarem seus negócios. Conforme 
analisado, a Joint Venture traz várias melhorias, tanto para as empresas como 
para o cenário econômico. Dentre estas melhorias podemos citar:
I – Beneficia o conhecimento amplo de mercados locais, torna as práticas 
gerenciais mais específicas e pulveriza os riscos de novos negócios, tornando-
os menos preocupantes.
II – Torna as práticas gerenciais, porém não beneficia o conhecimento amplo 
de mercados locais.
III – A Joint Venture é uma união que não terá risco nenhum aos envolvidos.
IV – O fechamento das pequenas empresas.
V – Iguala o conhecimento tecnológico entre empresas, capta conhecimentos 
em outros países através de uma empresa, permite conhecimentos técnicos 
e tecnológicos que irão agregar valor, porém esta empresa não perde 
autonomia de empresa nacional.
Com isso, poderemos considerar corretas as afirmações:
a) I, II e III.
b) I e IV.
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Neste tema abordamos toda a complexidade de uma Joint 
Venture. Dentre as condições necessárias para que aconteça a Joint 
Venture, é necessário  que as empresas envolvidas controlem e 
administrem a empresa nova,  independente das empresas anteriores, 
pois,  automaticamente, criando-se a empresa nova, cria-se também a 
capacidade de produção, tecnologia, produtos e talvez até uma entrada 
para um novo mercado. Se as empresas se empenharem nesta prática 
e escolherem parceiros com o mesmo sentimento e pensamento, 
certamente poderão alcançar seus objetivos em curto prazo.

FINALIZANDO

c) II, III e IV.
d) II e V.
e) I e V.

4. Como sabemos, a Joint Venture significa “aventura conjunta”. Sendo 
assim, podemos dizer que é uma companhia fundada por duas ou mais 
empresas, para um empreendimento praticado não por um só, mas sim por 
todas as empresas envolvidas.
(         ) Certo                                           (         ) Errado

5. Em 1996, a Joint Venture recebeu uma atenção especial pela CVM através 
da emissão da Instrução 247, contemplando, assim, a sua disposição sobre a 
avaliação de investimentos em coligadas e controladas. Com a diversificação 
da Joint Venture, houve a necessidade da elaboração de critérios e 
principalmente o enfoque de três modalidades para a Joint Venture. Quais 
são estas modalidades? 
a) Operações Controladas em Conjunto; Ativos Controlados em Conjunto.
b) Sociedades Controladas em Conjunto; Operações Controladas em 
Conjunto.
c) Operações Controladas em Conjunto; Passivos Controlados em 
Conjunto; Sociedades Parcialmente Controladas em Conjunto.
d) Sociedades Controladas em Conjunto; Ativos Controlados em Conjunto.
e) Operações Controladas em Conjunto; Ativos Controlados em Conjunto; 
Sociedades Controladas em Conjunto.
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Venture Capital: Venture Capital se encaixa em Investimentos em Participações 
(FIP) e Investimento Privado em Empreendimentos Privados.

CVM: ou Correção de Valores Mobiliários, é uma autarquia vinculada ao Ministério 
da Fazenda do Brasil, instituída pela Lei nº 6.385.

Commodity internacional: mercadoria para exportação.

GLOSSÁRIO



Convite à leitura

Este tema foi elaborado para demonstrar com transparência o 
conceito de Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP). Para explicar este 
conceito, apresentamos as leis, as resoluções e os órgãos que dão 
suporte á aplicação do valor justo, pois, para que ele seja aplicado, 
deve-se conhecer o que diz cada lei. Os conceitos básicos, como 
lançamentos contábeis e um "esqueleto" do plano de contas em que 
se mostrará a localização correta do Ajuste de Avaliação Patrimonial, 
também serão demonstrados, a fim de que seja esclarecida a parte 
que cabe á contabilidade, para que ela seja realizada de forma 
correta e atualizada. Assim, através deste tema, você conhecerá 
o conceito, a definição e algumas questões que envolvem o valor 
justo, como a criação das leis 11.638/2007 e 11.941/2009 com o 
objetivo de harmonizar as normas contábeis brasileiras com as 
praticadas internacionalmente e torná-las mais práticas. 
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Ajustes de avaliação 
patrimonial

O Ajuste de Avaliação Patrimonial (APP) e a avaliação dos valores 
mensurados no balanço patrimonial em comparação ao valor justo 
foram incluldos conforme determinação da Lei 11.638/2007 e fazem 
parte de uma conta contábil pertencente ao Patrimônio Liquido. A sua 
utilização e efetivação deve verificar: 

• Variações de instrumentos financeiros ao preço de mercado e 
o valor justo. 

• Variações de ativos e passivos nas reorganizações societárias.

• Variações cambiais de investimentos no exterior.

Considerando o Ajuste de Avaliação Patrimonial, deverão ser 
alteradas as contas de Investimentos Temporários, como Fundo de 
Aplicações, Depósito a Prazo Fixo, Certificado de Depósito Bancário, 
Instrumentos Financeiros (Derivativos), etc. Essa alteração provoca 
algumas reorganizações societárias nas contas do ativo e do passivo:

Juros Aplicação Financeira (Fluxo de caixa) ⇒ Receita Financeira

Títulos com Intenção de Vender ⇒ AAP

•  Com o Ajuste de Avaliação Patrimonial ocorreram também 
alterações na estrutura do balanço patrimonial:

• Classificação do Ativo e do Passivo em Circulante para Não 
Circulante. 

• Extinção do grupo ativo permanente. 

• Extinção em 05/12/2008 do subgrupo Ativo Diferido.

POR DENTRO DO TEMA

Tema 3
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• Criação do subgrupo Intangível no grupo do Ativo Não Circulante. 

• Proibição da Reavaliação espontânea dos Ativos. 

• Aplicação, ao final de cada exerclcio Social, do teste de 
recuperação de ativos (Teste de lmpairment). 

• Registro em contas de Ativo e Passivo, dos contratos de 
arrendamento mercantil (Leasing). 

• Extinção do grupo Resultados de Exerclcios Futuros. 

• Criação no Patrimônio Liquido da conta de Ajustes da Avaliação 
Patrimonial (AAP). 

• Destinação dos saldos de Lucros acumulados. 

• Alteração da sistemática de contabilização das doações e 
subvenções fiscais. 

• Extinção da classificação das receitas e despesas em operacionais 
e não operacionais. 

• Substituição das Demonstrações das Origens e Aplicações 
de Recursos (DOAR) pela Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) no 
conjunto das Demonstrações Contábeis obrigatórias. 

• Obrigatoriedade de Demonstração do Valor Adicionado (OVA) 
pelas Companhias Abertas. 

• Criação do Regime Tributário de Transição (RTT). 

• Implantação da apuração do ajuste do valor presente de 
elementos de Ativos e Passivos.

Assim, com as mudanças das novas práticas contábeis, o Patrimônio 
Líquido passou a ser dividido nas seguintes contas: capital social, Reserva 
de Capital, Ajustes de avaliação Patrimonial, Reservas de Lucro, Ações 
em Tesouraria e Prejuízos acumulados. Entre essas mudanças, observa-
se que os lucros acumulados foram extintos do Patrimônio Líquido e foi 
criada a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial. 
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Com a restrição do Ativo Diferido e a criação do intangível, 
as empresas devem analisar o saldo existente no subgrupo Ativo 
Diferido e, se for o caso, reclassificá-lo para:

a) O ativo imobilizado: os gastos vinculados ao processo de 
preparação e colocação em operação de máquinas e equipamentos.

b) O intangível: as transações que representem bens incorpóreos, 
tais como marcas, patentes, direitos de concessão, direitos de 
exploração, ágio pago por expectativa de resultado futuro.

c) O resultado do período: os demais gastos pré-operacionais 
que não se enquadrem em (a) e (b).

Ainda sobre o item c, as entidades poderão, opcionalmente, 
manter os saldos contabilizados até 31/12/2007 dos gastos pré-
operacionais como Ativo Diferido até a sua total amortização, ou 
ajustar o referido saldo à conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

Em razão da extinção da conta do Ativo Diferido, a partir de 
05/12/2008 (data da publicação da MP 449/2008, posteriormente 
convertida na Lei 11.941 /2009), os gastos pré-operacionais da 
entidade deverão ser registrados no resultado como despesa do 
período. Já os gastos das novas transações que representem bens 
incorpóreos, como marcas, patentes, direitos de concessão, direitos 
de exploração, direitos de franquia, direitos autorais, gastos com 
desenvolvimento de novos produtos e ágio pago por expectativa de 
resultado futuro, deverão ser registrados na conta de Intangível, e 
serão amortizados conforme sua vida útil econômica. 

A nova legislação contábil ampliou o conceito de AT IVO 
IMOBILIZADO, denominando os direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos (flsicos) destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa, ou aqueles exercidos com a finalidade 
de melhorias. Também se enquadram aqui operações decorrentes 
que possam trazer beneficio (área produtiva), riscos e controles 
destes bens. 

A ampliação do conceito de ativo imobilizado tem como resultado 
a abertura para o reconhecimento de ativos oriundos de operações de 
arrendamento mercantil pelas arrendatárias. Neste processo de 
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Ainda no que se refere ao ativo imobilizado e ás suas referidas 
depreciações, nos termos do artigo 183, §3° da Lei das S/A, alterado 
pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, a entidade deverá efetuar, 
periodicamente, análise sobre a recuperação dos ativos registrados no 
imobilizado e no intangível, a fim de que sejam "revisados e ajustados os 
critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e 
para cálculo da depreciação, exaustão e amortização". Observa-se que a 
Lei não estabeleceu a periodicidade da revisão e ajuste de tais critérios e, 
assim, entende-se que há flexibilidade para a avaliação. 

Registro do Ajuste de Avaliação Patrimonial 

Com os devidos registros, ocorrerão:

• Variações positivas ou negativas (débito ou crédito). 

• Variações das contas Ativo ou Passivo. 

• Diferença do valor contábil e preço de mercado ou valor justo.

No Registro do Resultado do Exerclcio, no caso dos investimentos, 
quando estes forem vendidos, transfere-se o valor que consta no Ajuste 
de Avaliação Patrimonial para o Resultado de Exercício. Caso seja um 
ativo imobilizado, o seu valor deverá ser transferido de Ajuste de Avaliação 
Patrimonial para receitas não operacionais no ORE. 

arrendamento mercantil, segundo a Lei 11.941/2009, a arrendatária 
deverá:

a) registrar no imobilizado, em conta específica, o bem 
arrendado pelo valor justo ou, se inferior, pelo valor 
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento 
mercantil, na data inicial do contrato, ajustado pela 
depreciação acumulada desde a data do contrato até a 
data da transição; 
b)  registrar, em conta específica, a obrigação por 
arrendamento mercantil financeiro pelo valor presente 
das contraprestações em aberto na data da transição; e 
c)  registrar a diferença apurada em (a) e (b) citada, líquida 
dos efeitos fiscais, nos termos do item 55 da Resolução 
CFC nº 1.152/2009, contra lucros ou prejuízos acumulados 
na data da transição. (BRASIL, 2009)
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Foi o Pronunciamento Contábil CPC 13 que possibilitou às empresas 
manterem a reservas de reavaliação que tinham sido extintas pela Lei 
11.638/2007. Reavaliação, vale ressaltar, é um procedimento econômico-
financeiro-contábil realizado para fins de atualização e valorização ou 
não de determinado bem em comparação ao que se está praticando 
em determinado mercado ou conjunto de atividades congêneres.

O grupo de Ajustes de Avaliação Patrimonial foi criado pela Lei 
11.941/2009, com o objetivo de receber alguns ajustes do ativo e passivo 
ao seu valor real, mais próximo da realidade, o valor justo. A seguir 
apresentamos a Lei 11.941/2009 que alterou o texto da Lei nº 6.404/1976:

Art. 182. § 3° - Serão classificadas como ajustes de avaliação 
Patrimonial, enquanto não computadas no resultado do 
exercício em obediência ao regime de competência, as 
contrapartidas de aumento ou diminuições de valores 
atribuídos a elementos do ativo e passivo, em decorrência da 
sua avaliação do valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, 
em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, 
com base na competência conferida pelo inciso 3° do art 177 
desta Lei. (BRASIL, 2009) 

A criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial foi uma das 
grandes novidades trazidas por esta lei, a qual tem como função principal 
a revisão dos valores da entidade. 

Para que se entenda a função do Ajuste de Avaliação Patrimonial, 
podemos dizer que ele se refere a ações que possuem valores 
tempestivos, mas que não afetam o resultado do exerclcio corrente, e 
sim os resultados de exerclcios futuros, dai destacarmos o que diz a Lei 
11.941/2009: "enquanto não computadas no resultado do exerclcio em 
obediência ao regime de competência". 

Um exemplo clássico é a previdência de uma empresa 
multinacional, na qual se consideram os gastos como despesas, mas 
estes gastos não serão reconhecidos no exerclcio corrente, pois, 
por serem ajustes, eles serão reconhecidos apenas no exerclcio 
seguinte. 
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O Ajuste de Avaliação Patrimonial pode também ser compreendido 
como uma maneira de correção no Balanço Patrimonial (Ativos e 
Passivos) em relação ao valor justo. Por isso, temos que ter em mente a 
definição do valor justo. Este pode ser interpretado como um ativo a ser 
comprado (adquirido) ou como um passivo a ser pago (liquidado) entre 
comprador e vendedor ou vice-versa, sem que haja motivos ou fatores 
geradores de pressão com referência à liquidação ou ao fechamento de 
negócio no ato da aquisição. 

Embora, nos diversos pronunciamentos da CPC haja oscilações 
no que tange à interpretação, a essência da definição de valor justo 
permanece inalterada. Com esta definição ampla, o valor justo pode 
ser usado para ativos biológicos (animais e plantas) que produzem 
artigos agrícolas, também para imobilizados, instrumentos financeiros, 
intanglvel, seguro, pagamento de ações, etc. 

O art. 183 diz que aos instrumentos financeiros, bem como aos 
seus derivativos, deverão ser aplicados o seu valor justo, destinado 
em negociação ou vendas. Na falta de um mercado ativo para um 
instrumento financeiro qualquer, será considerado como valor justo:

a) Um instrumento financeiro similar, que possa ser obtido no 
mercado ativo. 

b) O valor presente de fluxos de caixa futuros. Neste caso, calcula-se 
um fluxo de caixa por uma taxa pré-determinada e todos os valores do 
fluxo são trazidos para o tempo presente. 

c) Um valor calculado por um modelo matemático e estatístico para 
o devido levantamento de valores. 

Para definir o valor justo, a empresa deve considerar o fato de que 
toda mensuração é um valor interpretativo tanto pela empresa  quanto 
pelo indivíduo. Assim, ao se determinar um valor, a empresa deverá 
analisar e julgar se dever ser considerado o valor justo ou o valor que já 
vinha sendo praticado. 

A empresa também deverá, de acordo com a Lei 11.638/2007, 
analisar a relevância do valor para seus ativos imobilizados. Caso ele seja 
julgado como irrelevante, a empresa deverá determinar seus ativos a 
valor justo, além de tomar o cuidado de disponibilizar para os usuários as 
informações que justificam a não aplicação do valor justo. 
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Após definido o critério da mensuração dos ativos como valor 
justo, será necessária a elaboração de um laudo técnico por peritos e 
engenheiros da empresa especializada na matéria a ser avaliada. Para 
uma avaliação ponderada, são utilizados critérios especlficos na sua 
elaboração. Cabe ressaltar que a determinação do valor justo deve ser 
analisada com bom senso e profissionalismo. 

Para a adoção do valor justo, tendo como grande caracterlstica a 
avaliação do bem através de uma análise pela razão e não pela emoção, 
foi aprovado um pronunciamento contábil especifico, o ICPC10, que 
esclarece os pronunciamentos sobre ativo imobilizado e também 
sobre os ajustes do valor do imobilizado. Dentre as diversas questões 
abordadas neste pronunciamento, está a adoção do conceito de custo 
atribuldo, o deemed cost, que determina a necessidade de se efetuar os 
ajustes pelo valor em 201 O. O resultado da subtração do valor justo pelo 
valor dos ativos menos a sua depreciação acumulada deve ser lançado 
nas contas do ativo imobilizado, tendo obviamente como contrapartida 
a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Liquido. 

Exemplo de lançamento na Conta Ajuste de Avaliação Patrimonial:

Valor de Custo    R$ 2.000,00

Valor Justo      R$ 2.200,00

Ajuste de Avaliação Patrimonial  R$ 200,00

Lançamentos Contábeis: 

D - Máquinas e Equipamentos - R$ 200,00

C -Ajuste de Avaliação Patrimonial - R$ 200,00 

Com isto, a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial alcança o seu objetivo, 
a meta da Lei 11.638/2007, que fala da transparência das informações 
contábeis, considerando que o valor justo reflete a realidade mais 
próxima da entidade do que o valor histórico. Ou seja, o valor justo deixa 
a entidade mais próxima do cenário real em que ela se encontra. 

A seguir, apresentamos alguns ajustes que serão classificados no 
grupo de Ajuste de Avaliação Patrimonial: 
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Ajustes de Avaliação Patrimonial - Contrapartidas de avaliações de 
determinados Ativos/Passivos

CPC 13 - Adoção inicial da Lei O 11.638/2007: reserva de 
Reavaliação não estornada.

CPC 02 - Efeitos nas mudanças das taxas de câmbios e conversão 
de demonstrações contábeis: ajuste de conversão em função da 
variação cambial de investimentos societários no exterior.

CPC 38 - Instrumentos Financeiros: avaliação de instrumentos 
Financeiros disponlveis para a venda.

CPC 10 - Esclarecimentos sobre os pronunciamentos técnicos 
CPC 27 (Ativo Imobilizado) e CPC 28 (propriedade para investimento 
ajuste para o valor justo do Imobilizado): recomposição do Custo do 
Imobilizado (deemed cost). 

CPC 15-Combinação de negócios: avaliação a valor de mercados 
de ativos e passivos a decorrentes de combinação de negócios. 

Reserva de Reavaliação Não Estornada 

O pronunciamento CPC 13 - adoção inicial da Lei 11.638 e da 
medida provisória nº 449/08 - possibilitou ás empresas manterem a 
Reserva de reavaliação, extinta pela Lei 11.638/2007. A Lei 11.638/2007 
eliminou a possibilidade de reavaliação espontânea de bens e, 
assim, os saldos existentes nas reservas de reavaliações reflexas 
de controladas e coligadas deveriam ser mantidas até a sua efetiva 
realização ou estornadas até o término do exerclcio social de 2008.

Quadro 3.1 | Localização no Balanço Patrimonial.

DÉBITO CRÉDITO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

→ Disponível  → Obrigações Sociais e Fiscais 

→ Contas a Receber → Contas a Pagar 

→ Estoques → Lucros a Distribuir 

→ Outros Créditos → Empréstimos Bancários 

→ Despesas do Exercício 
Seguinte → Outras Contas a Pagar
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Esta padronização com as normas internacionais é fundamental 
para que se compreenda melhor as informações dos demonstrativos 
contábeis.

ACOMPANHE NA WEB

Ajuste a Valor Presente (AVP) - Parte 1 

• Assista ao vídeo Ajuste a Valor Presente (AVP) - Parte 1, no qual 
são mostradas as alterações trazidas pelas leis que determinaram a 
mudança da prática contábil. Nele, é demonstrado o cálculo do valor 
presente, além da sua identificação e reflexo no Balanço Patrimonial, 
através da explicação e exemplificação do mecanismo correto e legal 
que faz com que as empresas excluam as suas obrigações a longo 
prazo e as tragam para as obrigações a curto prazo. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=q3unMcOvY7o> Acesso em: 1 set. 2014. 

Entrevista a Zygmunt Bauman

• Assista ao vldeo Ajuste a Valor Presente (AVP) - Parte 2 e veja a 
apresentação do ajuste do valor presente através de atualização do fluxo 
de caixa, bem como a explicação desta técnica e da taxa de desconto 
que será trabalhada sobre os critérios da contabilização do ajuste a valor 
presente. Neste vldeo, você também poderá verificar que o mútuo das 
partes relacionadas está isento deste procedimento, não 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

→ Contas a Receber  → Financiamentos Bancários

→ Estoques  RESULTADOS DE EXERCÍCIOS 
FUTUROS

PERMANENTE → Receitas Diferidas 

→ Investimentos → (-) Custos e Despesas Diferidas 

→ Imobilizado  PATRIMÔNIO LIQUIDO 

→ Intangível → Capital Social

→ Diferido → Reservas

→ (-) Depreciação Acumulada → Ajustes de Avaliação Patrimonial 

→ (-)Amortização Acumulada
→ (-) Ações em Tesouraria

→ Lucros ou Prejuízos Acumulados
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Com a implementação do Pronunciamento Contábil CPC 13, que regularizou 
e reestruturou o Balanço Patrimonial, as empresas poderão reorganizar as suas 
contas contábeis para que elas possam equiparar suas práticas às internacionais, 
através da rea valiação de algumas dessas contas contábeis, o que poderá trazer 
grandes beneflcios para as empresas. Esta afirmação está correta ou errada? 
Explique. 

2. O conceito de reposição de custo do imobilizado (deemed cost) deve ser 
entendido como uma:
a) Correçao monetária especial que as empresas podem fazer no imobilizado 
anualmente. 
b) Reavaliaçao especial que as empresas podem fazer no imobilizado a cada 
quatro anos. 
c) Correçao especial que as empresas devem fazer no imobilizado sempre que 
aplicar os pronunciamentos CPC 27 e CPC 28. 
d) Reavaliaçao especial que as empresas devem fazer no imobilizado unicamente 
no momento de aplicaçao do teste de valor recuperável. 
e) Reavaliação especial que as empresas podem fazer no imobilizado unicamente 
no momento de aplicação inicial dos pronunciamentos CPC 27 e 28.

3. Sabemos que Ajuste de Avaliação Patrimonial é a avaliação e correção dos 
bens apresentados no ativo do balanço patrimonial em relação ao seu valor justo. 
O ajuste do valor pode ser para mais ou para menos, ou seja, o valor justo pode 
ficar negativo ou positivo, conforme a valorização ou desvalorização do bem. 
O valor justo é o valor pelo qual um ativo da empresa pode ser tro cado ou 
um passivo pode ser liquidado, sem que se interfira no valor final do mercado. 
Resumindo, a função da avaliação patri monial é trazer para o valor atual os ativos 
e passivos da empresa, corrigindo valores apresentados no balanço para que eles 
se tornem líquidos. Considerando essa questão, responda: 

devendo ser ajustado ao valor presente. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=kM5p8DqgG80>. Acesso em: 1 set. 2014. 
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Quando foi criado o Ajuste de Avaliação Patrimonial, qual o seu objetivo principal 
e qual sua vantagem para as empresas?

4. Quando falamos em Ajustes de Avaliaçao Patrimonial, nos lembramos 
das alterações do Balanço Patrimonial e, automaticamen te, direcionamos 
o assunto aos lançamentos contábeis. Como trabalhar com estes lançamentos 
contábeis em um cenário que considere o Ajuste de Avaliaçao Patrimonial, nao 
esquecendo a relaçao com o valor justo?

5. Quais as contas que serao afetadas pelo Ajuste de Avaliaçao Patrimonial (AAP) 
e qual a vantagem de se aplicar o valor justo de um ativo?

O Pronunciamento CPC-5, buscando adequar e regularizar as 
situações de partes relacionadas, elaborou algumas regulamentações, 
que vão desde as normas e procedimentos em referência ao assunto, 
até mesmo algumas alterações nas contas contábeis no Balanço. 

Vimos neste tema como se rege o Pronunciamento CPC-5, 
bem como as suas diretrizes para as empresas que possuem partes 
relacionadas. Cabe á empresa gerir corretamente a maneira como 
irá deliberar as leis e principalmente relatar as suas demonstrações 
contábeis com a maior transparência possível, deixando claras todas 
as informações possíveis para o real interessado.Ao tornarem evidentes 
as possíveis transações entre partes relacionadas, as entidades poderão 
isentar-se de qualquer acusação e de quaisquer distúrbios com referência 
a informações de determinada empresa. Caso ocorram divergências, 
as penalidades cabíveis deverão ser direcionadas ao real responsável, 
e, assim, os dados corretos deverão ser relatados nos demonstrativos 
contábeis, buscando com isso a qualidade de informações no repasse 
aos devidos interessados.

FINALIZANDO

AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - Parte 1. Programa com Newton Gomes, 
publicado em 05/06/13. Disponível em <https://goo.gl/1OeWFC>. Acesso em: 31 
maio 2014. Tempo: 05:04. 

AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP) - Parte 2. Programa com Newton Gomes, 
publicado em 07/06/13. Disponível em <https://goo.gl/gJMr7m>. Acesso em: 31 
maio 2014. Tempo: 14:15. 

REFERÊNCIAS
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GLOSSÁRIO

Subvenções fiscais: incentivos ou auxilias fiscais. Com as alterações da Lei 11.638, 
o valor dos incentivos fiscais passou a ser incluído na apuração do resultado do 
exercício. Se a empresa usar o valor dos incentivos (que está no resultado do 
período) para outra finalidade que não a formação da reserva, tal valor será tributado. 
Assim, o valor recebido como subvenção/investimentodeveserdestinadoàreservad
esubvençãoenãoentranabaseparacálculodasparticipaçõesedividendos,porém, se a 
empresa resolver pagar participações ou distribuir dividendos sobre tal valor poderá 
fazê-lo, arcando com a tributação. 

Valor presente: tem-se este valor quando se traz para o tempo presente um valor 
futuro. Por exemplo, caso a empresa queira quitar hoje uma duplicata que irá vencer 
daqui a 9 meses, ela deve elaborar um cálculo, enxugando os juros em butidos 
neste valor e obtendo como resultado o valor do dia, o valor presente, sem os seus 
respectivos juros. 

O mútuo das partes relacionadas: refere-se a transações de empréstimo entre 
empresas que participam do mesmo grupo econômico, ou na situação em que 
uma detém o controle de outra.

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada. São Paulo, Atlas, 1997. 

BRASIL. Lei nº 11.638/2007 de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboraçao 
e divulgaçao de demonstrações financeiras. Disponível em <https://goo.gl/llE6o>. 
Acesso em: 12 set. 2007. 

______. Lei nº 11.941/2009 de 27 de maio de 2009. Disponível em: <https://goo.
gl/3eeu9L>. Acesso em: 12 set. 2014. 

PEREZ, José Hernandez Jr., OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade Avançada 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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Reestruturações societárias,  
fusão, incorporação e cisão 
de empresas e extinção de 
sociedades

Tema 4

POR DENTRO DO TEMA

O Pronunciamento Contábil n. 15, denominado “Combinação 
de Negócios”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), aborda os aspectos contábeis referentes à combinação 
de negócios, em conformidade às Normas Internacionais de 
Contabilidade – IFRS 3. Para tanto, define combinação de negócio 
da seguinte forma:

A combinação de sociedades, também denominada concentração 
de sociedades ou reestruturação societária, ocorre quando há a 
concentração e reunião de certo número de sociedades anônimas 
em um grupo, formando, assim, um grupo de sociedades. Neste 
sentido, Iudícibus et al. (2011, p. 406) afirmam que “a combinação 
de negócio é uma operação ou outro evento por meio do qual uma 
entidade (a adquirente) obtém o controle de um ou mais negócios”.

Você pode observar que, em uma combinação de negócios, a 
principal característica é a obtenção de controle de um negócio. 

Combinação de negócios é uma operação ou outro evento 
por meio do qual um adquirente obtém controle de um 
ou mais negócios, independentemente da forma jurídica 
da operação. Neste Pronunciamento, o termo abrange 
também as fusões que se dão entre partes independentes 
(inclusive as conhecidas por true mengers ou menger of 
equals).



T4 - Reestruturações societárias,  fusão, incorporação e cisão de empresas e extinção de sociedades42

Essa obtenção de controle de um ou mais negócios pode ocorrer 
sob diferentes formas, ou seja, por meio da aquisição de ações em 
quantidade suficiente para permitir o controle de outra sociedade, 
por intermédio de realização de cisão para transferência de parte de 
um patrimônio para terceiros, a aquisição de ativos líquidos de outra 
empresa que constituem um negócio, entre outros modos. 

No entanto, para que as formas de reorganização societária 
(incorporação, fusão e cisão) sejam consideradas combinação de 
negócio, para fins contábeis, em conformidade a Iudícibus et al. 
(2011, p. 403), deve ocorrer, por intermédio da operação, a obtenção 
de controle de um ou mais negócios.

A Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) estabelece, em 
seu artigo 223, que a incorporação, a fusão ou a cisão deve ocorrer entre 
sociedades, sejam elas iguais ou diferentes, que se inter-relacionem de 
modo a concentrarem-se em um grupo de sociedades que passam 
a ser denominadas “grupo” ou “grupo de sociedades”. Somente as 
sociedades organizadas em grupo de empresas é que podem usar a 
denominação “grupo” ou “grupo de sociedade”. 

A combinação de negócios pode ocorrer entre qualquer tipo 
de sociedade, ou seja, entre sociedade anônima com sociedade 
anônima ou entre sociedade anônima com sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, entre outras.

O intuito para a realização de combinação e concentração de 
sociedades, enquanto organizadas como grupos de empresa, é permitir 
maior liberdade aos administradores das sociedades participantes para 
relacionarem-se com as demais empresas integrantes do grupo de 
sociedades, mediante a combinação de recursos ou esforços para a 
realização dos objetivos traçados, bem como para permitir a participação 
em atividades e empreendimentos comuns. 

Para tanto, a decisão de realização de combinação de negócios 
deve ser feita em cada sociedade participante da reestruturação de 
forma a ser deliberada mediante Assembleia Geral e atender à forma 
prevista para a realização da alteração do respectivo estatuto ou 
do contrato social, em conformidade ao disposto no artigo 223, da 
Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). No entanto, caso 
sociedades anônimas se encontrem envolvidas nos processos de 
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incorporação, fusão ou cisão, devem ser observadas, também, as 
normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Nesta Assembleia Geral, deve ser estudada a aprovação de uma 
“Convenção de Grupo”, que originará a concentração de sociedades 
anônimas em um grupo de sociedades. Na “Convenção de Grupo”, 
que apresenta a natureza de um contrato de sociedade não 
personificada, devem ser apresentadas as disposições inerentes ao 
funcionamento do grupo de sociedades, bem como a declaração 
da nacionalidade de seu controle, de modo a reger as relações entre 
as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação 
ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas. 

Mediante a ocorrência de criação de uma nova sociedade, tal 
como no caso de cisão, deve-se atentar para a observância das 
normas reguladoras da constituição de seu respectivo tipo societário.

Deve-se ressaltar que, em se tratando de sociedades que realizam 
a incorporação, fusão ou cisão de companhias abertas, as sociedades 
que as sucederem deverão ser também uma companhia aberta. É o 
que estabelece o artigo 223, no parágrafo 3o da Lei 6.404/1976 (Lei 
das Sociedades Anônimas).

No entanto, na criação do grupo de sociedades, mediante 
integração por meio de incorporação ou fusão, cada sociedade, até 
que seja realizada a integração, mantém sua personalidade jurídica 
e seus respectivos patrimônios, sendo possível o retorno à vida 
societária mediante o desligamento do grupo. 

Formas de Combinação de Negócios: Incorporação, Fusão ou 
Cisão 

A Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), em seu artigo 
223, estabelece três formas de combinação de sociedades que se 
diferenciam entre si. Dispõe:

Art. 223 A incorporação, fusão ou cisão podem ser 
operadas entre sociedades de tipo iguais ou diferentes 
e deverão ser deliberadas na forma prevista para a 
alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais.
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A incorporação caracteriza-se quando, mediante a realização de 
um procedimento, uma ou mais empresas são absorvidas por outra, 
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

A fusão caracteriza-se quando, mediante a realização de um 
procedimento, ocorre a união entre duas ou mais sociedades com o 
objetivo de formar uma nova sociedade, que lhes suceda em todos 
os direitos e obrigações.

A cisão ocorre quando, mediante a realização de um procedimento, 
uma pessoa jurídica transfere, de forma total ou parcial, parte de seu 
patrimônio para uma sociedade já existente, ocorrendo a extinção 
da pessoa jurídica cindida ou mediante a divisão do patrimônio ou, 
ainda, com o intuito de originar uma ou mais sociedades constituídas 
para esta finalidade.

A reorganização societária, com o intuito de obtenção do 
controle de um negócio, pode ocorrer sob diferentes formas, que 
apresentam características próprias, bem como diferentes aspectos 
contábeis e legais.

Incorporação

A incorporação caracteriza-se como a operação realizada em 
que uma sociedade, ou mais, é absorvida por outra, que a sucede, 
assumindo todos os seus direitos e obrigações.

É disposta pelo artigo 227 da Lei 6.404/1976, que estabelece:

Artigo 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.

Em conformidade a Oliveira e Perez Junior (2010, p. 268), 
incorporação pode ser definida como:

[...] a operação pela qual uma ou mais sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos 
e obrigações (Lei n. 6404/1976), devendo sua realização 
obedecer às formalidades gerais já expostas (art. 223 a 
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Segundo Iudícibus et al. (2011, p. 404), a incorporação ocorre 
quando “uma empresa absorve todo o patrimônio de outra, trazendo 
seus ativos e passivos para dentro do patrimônio da incorporadora, 
desaparecendo a incorporada”.

Deste modo, a sociedade incorporada é absorvida por uma 
sociedade denominada incorporadora, que passa a assumir todos 
os direitos e obrigações da sociedade incorporada. Cabe ressaltar 
que, como a sociedade incorporada é absorvida pela empresa 
incorporadora, logo, ela (empresa incorporada) é extinta, e a empresa 
incorporadora, que assume todos os direitos e obrigações da empresa 
incorporada, mantém sua identidade inalterada. 

Segundo Zanette (2011, p. 24):

[...] incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
empresas são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações. As sociedades 
incorporadas são absorvidas pela pessoa jurídica 
incorporadora, permanecendo inalterada a identidade 
desta que, por via de consequência, assume todos os 
direitos e obrigações das incorporadas, o que implica em 
extinção da empresa incorporada, conforme artigo 227 
da Lei das Sociedades por Ações [...].

Fusão

A fusão caracteriza-se como a operação realizada por meio da 
qual se unem duas ou mais sociedades com o intuito de formação 
de uma sociedade nova, sendo que esta passa a suceder as anteriores 
em todos os seus direitos e obrigações. Deste modo, ao final da 
operação, as sociedades que se uniram extinguem-se e origina-se 
uma nova sociedade.

A fusão é disposta pelo artigo 228 da Lei 6.404/1976, que estabelece:

226) [...]. Na incorporação, as sociedades incorporadas 
deixam de existir, mas a empresa incorporadora será a 
sucessora de suas personalidades jurídicas, assim como 
de seus direitos e obrigações.
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Artigo 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.

Em conformidade a Oliveira e Perez Junior (2010, p. 288), fusão 
pode ser definida como “a operação pela qual se unem duas ou mais 
sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucedera em todos 
os direitos e obrigações”.

Segundo Iudícibus et al. (2011, p. 404), ao tratarem da fusão, 
lecionam que “nesse caso duas empresas se juntam, vertendo seus 
ativos e passivos para a constituição de uma terceira, desaparecendo 
as duas anteriores”.

Deste modo, mediante a ocorrência de fusão, duas ou mais 
empresas se unem com o intuito de formarem uma nova sociedade, 
para a qual serão vertidos todos os ativos e os passivos das sociedades 
anteriores. Assim, as sociedades que se uniram serão extintas e darão 
origem a uma nova empresa, para a qual serão vertidos os ativos e os 
passivos das sociedades que se uniram.

Cisão

A cisão caracteriza-se como a operação em que uma pessoa 
jurídica transfere o patrimônio, de modo total ou parcial, para uma 
ou mais sociedades, que podem ser constituídas para esse fim ou já 
serem existentes. 

A cisão é disposta pelo artigo 229 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das 
Sociedades por Ações), que dispõe:

Neste sentido, Iudícibus et al. (2011, p. 404) afirmam que “nessa 
situação, parcelas dos ativos e/ou dos passivos de uma empresa são 

Artigo 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.
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transferidos para uma outra o para outras, criada nesse momento 
ou já existente anteriormente; pode ou não desaparecer a que teve 
seu patrimônio cindido”.

A realização da cisão pode ocorrer sob diferentes motivos, tal 
como devido à dissidência entre os sócios, ao aprimoramento da 
competitividade, devido à necessidade de realização de planejamento 
tributário com o intuito de reduzir a carga tributária, entre outros 
motivos.

Caso incorra na transferência de todo o patrimônio da empresa, 
caracteriza a cisão total, enquanto a transferência de apenas parte do 
capital caracteriza a cisão parcial.

Tipos de Cisão

A transferência de patrimônio de uma empresa a outra, por 
intermédio da realização da cisão, pode ocorrer de modo parcial ou 
total e depende da quantidade de Patrimônio Líquido que é transferido 
para uma ou mais sociedades.

No modo total, a sociedade cindida transfere todo o seu patrimônio 
para uma ou mais sociedades, extinguindo-se. 

No modo parcial, a sociedade cindida transfere parcelas de seu 
patrimônio, dividindo-o para uma ou mais sociedades, e, assim, 
ela continua existindo, porém, mediante redução de seu capital e 
importando em sua reforma estatutária.

Extinção de Sociedade

A extinção de uma sociedade ocorre mediante a paralisação 
definitiva de suas atividades, que não será transformada, incorporada, 
fusionada ou cindida. Para tanto, o processo de extinção de 
sociedades ocorre mediante a realização de três etapas, quais sejam: 
primeiramente a sociedade entra em dissolução, depois passa pelo 
processo de liquidação e, finalmente, é extinta.

O processo de extinção de uma sociedade pode ser demonstrado 
da seguinte forma:
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            Liquidação 

 

            Dissolução              Extinção 

ACOMPANHE NA WEB

A dissolução de uma sociedade, com a consequente liquidação 
de seus bens e sua extinção, implica diferentes aspectos societários, 
tributários, comerciais, trabalhistas e contábeis.

Sites

• Acesse o texto do Pronunciamento Técnico CPC n. 15, que 
dispõe sobre “Combinação de Negócios”. Disponível em: <http://
www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/
Pronunciamento?Id=46>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Mediante leitura fácil e didática, você terá acesso ao Pronunciamento 
Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos, 
denominado “Combinação de Negócios”, que aborda os aspectos 
contábeis referentes à combinação de negócios, em conformidade 
às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 3.

• Acesse o texto da Lei n. 6.404/1976, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

A referida Lei, ao tratar das Sociedades por Ações, aborda o 
processo de escrituração contábil brasileiro, bem como trata, de 
forma específica, da regulação da combinação de negócios: fusão, 
incorporação e cisão.

• Acesse o site Portal de Contabilidade. Disponível em: <http://
www.portaldecontabilidade.com.br/>. Acesso em: 02 jan. 2014. 

Trata-se de um portal contábil e jurídico de conteúdo essencial e 
eficaz para o estudo e o entendimento da Ciência Contábil, em todas 
as suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos 
ângulos.
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• Acesse o artigo Combinação de negócios: Um primeiro olhar 
sobre o marco regulatório Contábil contido na deliberação CVM 580/09, 
de Edmar Oliveira Andrade Filho. Disponível em: <http://www.icbrasil.
com.br/doutrina/ver.asp?art_id=1252&categoria=Contabilidade%20
Geral>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo ampliará seus conhecimentos sobre os aspectos da 
combinação de negócios, de modo que destaca, de forma didática, as 
normas societárias que dispõem sobre as operações de incorporação, 
fusão e cisão, bem como suas atualizações legislativas.

• Acesse o artigo A Incorporação da Sadia à Perdigão: expansão 
ou sobrevivência, de Douglas Fernandes, Elizabeth Rocha, Ricardo 
Ramos e Sílvio Ivo. Disponível em: <http://www.sinescontabil.com.br/
monografias/artigos/ricardo.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo, proveniente de um trabalho científico, aborda um 
estudo de caso sobre o processo de incorporação das ações da Sadia 
à sua concorrente Perdigão. Para tanto, identifica qual foi a estratégia 
da Sadia para se incorporar à Perdigão, entendendo assim como 
está ocorrendo o processo da incorporação em seus aspectos legal, 
contábil, econômico e social, bem como o impacto sofrido nas ações.

Vídeos

• Assista ao vídeo O que é cisão?, elaborado por Vicente Sevilha 
Junior. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PVLq-
rlhw8A>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

O vídeo aborda os principais aspectos em torno da cisão, sua 
definição, suas características e em quais circunstâncias pode ser 
realizada.

• Assista ao vídeo O que é incorporação?, elaborado por 
Vicente Sevilha Junior. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=TIBd-SY65ik>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

O vídeo aborda os principais aspectos em torno da incorporação, 
sua definição, suas características e em quais circunstâncias pode ser 
realizada.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. 
A seguir, você encontrará algumas questões de múltipla 
escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados 
e atente-se para o que está sendo pedido.

1. A reorganização societária, também denominada 
combinação de negócios, em conformidade à disposição 
prevista pela Lei n. 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações, 
pode ocorrer sob três formas, quais sejam: a incorporação, a 
fusão e a cisão.
Em conformidade ao Pronunciamento Contábil n. 15, 
denominado “Combinação de Negócios”, qual é a definição 
de combinação de negócios?

2. Considere as seguintes afirmativas:
I – Combinação de negócios é uma operação ou outro 
evento por meio do qual um adquirente obtém controle de 
um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica 
da operação.
II – Em uma combinação de negócios, a principal característica 
é a obtenção de controle de um negócio.
III – A combinação de negócios pode ocorrer entre qualquer 
tipo de sociedade.
IV – A Lei n. 6404/1976 – Lei das Sociedades por Ações, em 
seu artigo 223, estabelece três formas de combinação de 
sociedades que se diferenciam entre si.
V – A combinação de sociedades, também denominada 
concentração de sociedades ou reestruturação societária, 
ocorre quando há a concentração e reunião de certo número 
de sociedades anônimas em um grupo, formando, assim, um 
grupo de sociedades.
Acerca da validade ou falsidade das afirmativas, assinale a 
alternativa correta:
a) F,F,F,F,F.
b) F,V,F,V,F.
c) F,F,F,V,F.
d) V,F,V,F,V.
e) V,V,V,V,V.
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3. Como é denominada a operação realizada em que uma 
sociedade, ou mais, é absorvida por outra, que a sucede, 
assumindo todos os seus direitos e obrigações?
a) Incorporação.
b) Fusão.
c) Cisão.
d) Extinção.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. Como é denominada a operação por meio da qual se unem 
duas ou mais sociedades com o intuito de formação de uma 
sociedade nova, sendo que esta passa a suceder as anteriores 
em todos os seus direitos e obrigações, e, ao final da operação, 
as sociedades que se uniram extinguem-se e origina-se uma 
nova sociedade?
a) Incorporação.
b) Fusão.
c) Cisão.
d) Extinção.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. Como é denominada a operação pela qual a companhia 
transfere parcelas de 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 seu capital, se for parcial a versão?
a) Incorporação.
b) Fusão.
c) Cisão.
d) Extinção.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

6. Na cisão, devido à ocorrência de transferência de parcela do 
patrimônio de uma sociedade para apenas uma sociedade ou 
mais, que podem já ser existentes ou ser constituídas apenas 
para esse fim, o que ocorrerá mediante a transferência de todo 
o seu Patrimônio Líquido? E se ocorrer a transferência apenas 
de parte do Patrimônio Líquido da sociedade cindida?

7. Na sociedade cindida, em virtude da realização da cisão, 
quais lançamentos contábeis devem ser feitos para o registro 
da operação nos livros contábeis da sociedade?
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8. Na sociedade receptora, em virtude da realização da cisão, 
quais lançamentos contábeis devem ser realizados para o 
registro da operação nos livros da sociedade?

9. A extinção de uma sociedade acontece mediante 
a paralisação definitiva de suas atividades, e não será 
transformada, incorporada, fusionada ou cindida. Para tanto, 
o processo de extinção de sociedades ocorre mediante 
a realização de três etapas, quais sejam: primeiramente a 
sociedade entra em dissolução, depois passa pelo processo 
de liquidação e, finalmente, é extinta. Diferencie essas três 
etapas para a realização da extinção de uma sociedade. 

10. A transferência de patrimônio de uma empresa a outra, 
por intermédio da realização da cisão, pode ocorrer de modo 
parcial ou total e dependerá da quantidade de Patrimônio 
Líquido transferido para uma ou mais sociedades.
Apresente a diferenciação entre cisão parcial e cisão total.
I - Beneficia o conhecimento amplo de mercados locais, torna 
as práticas gerenciais mais específicas e pulveriza os riscos de 
novos negócios, tornando-os menos preocupantes.
II - Torna as práticas gerenciais, porém não beneficia o 
conhecimento amplo de mercados locais.

FINALIZANDO

Neste tema, você aprendeu sobre o tratamento dispensado 
às reorganizações societárias na modalidade de incorporação, 
fusão e cisão. A reorganização societária, também denominada 
combinação de negócios, em conformidade à disposição prevista 
pela Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), pode ocorrer 
sob três formas: a incorporação, a fusão e a cisão. 

Assim, você aprendeu que a reorganização societária é o 
processo por meio do qual uma sociedade, denominada adquirente, 
obtém o controle do negócio de uma ou mais sociedades. No 
entanto, para sua correta realização, deve ser observada uma série 
de procedimentos. Neste contexto, a incorporação ocorre quando, 
por meio de uma operação, uma ou mais empresas são absorvidas 
por outra, que lhes sucede em todos os seus direitos e obrigações. 
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REFERÊNCIAS

Por sua vez, a fusão ocorre quando, por intermédio de uma 
operação, há a união de uma ou mais empresas com o intuito de 
formação de uma nova sociedade, que lhes sucederá em todos os 
seus direitos e obrigações. 

A cisão caracteriza-se como a operação em que uma pessoa 
jurídica transfere seu patrimônio, de modo total ou parcial, para uma 
ou mais sociedades, que podem ser constituídas para esse fim ou já 
serem existentes. 

A combinação de negócios é regida pelo Pronunciamento 
Contábil n. 15, denominado “Combinação de Negócios”, emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovado pela 
Deliberação CVM n. 580/2009, que se encontra em conformidade 
às Normas Internacionais de Contabilidade, bem como pela Lei n. 
6404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e resulta em diferentes 
reflexos na contabilidade. 

Assim, o assunto abordado neste Tema, e no subsequente, 
encontra-se disciplinado, nos artigos 206 a 234 da Lei n. 6.404/1976, 
nos artigos 235 a 237 do RIR/99, bem como nas Instruções 
Normativas CVM n. 319/1999, 320/1999 e 349/2001. 

Portanto, neste tema você estudou como ocorrem a 
operacionalização e a contabilização de fatos inerentes à 
paralisação de atividades de uma empresa, que pode ocorrer 
mediante a transformação em outro tipo de empresa, mediante 
a incorporação por outra empresa, por meio da fusão com outras 
empresas, mediante cisão total, ou, ainda, por meio de realização 
da dissolução e encerramento da liquidação. 
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Combinação de Negócios: união de entidades ou negócios separados 
produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que 
reporta. Operação ou outro evento por meio do qual um adquirente 
obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da 
forma jurídica da operação.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários: é uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda do Brasil, que, juntamente à Lei das Sociedades 
por Ações (Lei 6.404/1976), disciplina o funcionamento do mercado 
de valores mobiliários e a atuação de seus protagonistas. A CVM tem 
poderes para disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação dos diversos 
integrantes do mercado. Seu poder de normalizar abrange todas as 
matérias referentes ao mercado de valores mobiliários.
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CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis: criado pela Resolução 
CFC n. 1.055/2005, o CPC tem como objetivo o estudo, o preparo 
e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de 
Contabilidade e a divulgação de informações desta natureza, para 
permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, 
visando à centralização e uniformização de seu processo de produção, 
levando sempre em consideração a convergência da Contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais.

Investimentos: recursos aplicados em participações em outras 
sociedades e em direitos de qualquer natureza que não se destinam 
à manutenção da atividade da empresa. O conceito principal é que a 
empresa não deve usar os bens em suas atividades rotineiras; ações, 
patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento, imóveis 
não utilizados.

Normas Internacionais de Contabilidade: Normas e Interpretações 
adotadas pela Junta Internacional de Normas Contábeis (IASB). 
Tais normas englobam as Normas Internacionais de Relatórios 
Financeiros (IFRS), as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e 
as Interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo 
Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

Sociedade Anônima: normalmente abreviada por S.A., SA ou S/A, é 
uma forma jurídica de constituição de empresas na qual o capital social 
não se encontra atribuído a um nome em específico, mas está dividido 
em ações que podem ser transacionadas livremente, sem necessidade 
de escritura pública ou outro ato notarial. Por ser uma sociedade de 
capital, prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos aos acionistas.

Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada: refere-se 
à natureza jurídica de uma empresa constituída como sociedade. 
É quando duas ou mais pessoas se juntam para criar uma empresa, 
formando uma sociedade empresária, por meio de um contrato social, 
onde constarão seus atos constitutivos, forma de operação, as normas 
da empresa e o capital social. Esse, por sua vez, será dividido em cotas 
de capital, o que indica que a responsabilidade pelo pagamento das 
obrigações da empresa é limitada à participação dos sócios.
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Consolidação das 
demonstrações contábeis/
financeiras

POR DENTRO DO TEMA

A apresentação das Demonstrações Contábeis/Financeiras 
consolidadas é vista como obrigatória em determinadas situações, em 
conformidade à Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Acerca do procedimento de Consolidação das Demonstrações 
Contábeis/Financeiras, Zanette et al. (2011, p. 71) explicita:

Este procedimento consiste na reunião dos saldos relativos 
aos elementos contábeis de natureza semelhante, de todas 
as entidades componentes de um determinado grupo 
empresarial, depois de eliminados os valores relativos a 
transações entre empresas e feita uma provisão para os 
interesses dos acionistas ou sócios minoritários. 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.

Por sua vez, Osni Moura Ribeiro (2009, p. 282) conceitua a 
Consolidação das Demonstrações Contábeis, ou Consolidação de 
Balanços, da seguinte forma: “uma técnica contábil que consiste na 
unificação das demonstrações contábeis da empresa controladora e de 
suas controladas, visando apresentar a situação econômica e financeira 
de todo o grupo como se fosse uma única empresa”.

Deste modo, os grupos econômicos constituídos mediante a junção 
de inúmeras empresas, de diferentes segmentos, devem demonstrar e 
evidenciar, de forma clara, precisa e transparente, todas as transações 
efetuadas e, principalmente, demonstrar as transações realizadas com

Tema 5
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outras empresas do mesmo grupo econômico. É esse o objetivo 
principal da consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras, 
ou seja, evidenciar e apresentar a posição financeira e os resultados das 
operações realizadas entre as diversas empresas do grupo econômico, 
de modo a atuarem como se fossem uma única empresa.

Portanto, demonstrações consolidadas correspondem às 
demonstrações contábeis de um conjunto de entidades (grupo 
econômico), apresentadas como se fossem de uma única entidade 
econômica. 

O tema Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras 
é regulamentado pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) n. 247/1996. Recentemente, mediante a convergência das 
normas brasileiras para as normas internacionais, tal tema passou a 
ser regulamentado, também, pelo Pronunciamento do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) n. 36, denominado “Demonstrações 
Consolidadas”. Por sua vez, a Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades 
por Ações) dispõe, em seus artigos 249 e 250, os procedimentos 
para a elaboração e publicação das demonstrações contábeis. Além 
disso, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 457, de 13 de 
julho de 2007, também rege o processo de consolidação, mediante 
a adoção de normas emitidas pelo IASB e previstas tão somente para 
as demonstrações financeiras consolidadas. É essa Instrução que torna 
obrigatória, a partir do exercício findo em 2010, a apresentação de 
demonstrações financeiras consolidadas mediante a adoção do plano 
contábil internacional, por meio da adoção de normas emitidas pelo 
IASB. Facultativamente, também prevê a possibilidade, até o exercício de 
2009, de realizar a substituição ao padrão contábil brasileiro. Os artigos 
1º e 2º da referida Instrução preconizam:

Artigo 1. As Companhias abertas deverão, a partir do 
exercício findo em 2010, apresentar as suas demonstrações 
financeiras consolidadas adotando o padrão contábil 
internacional, de acordo com os pronunciamentos 
emitidos pelo International Accounting Standards Board 
– Iasb.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-
se, ainda, às demonstrações consolidadas do exercício 
anterior apresentadas para fins comparativos.
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Acerca da diferença entre Demonstrações Consolidadas e 
Demonstrações separadas, o Pronunciamento CPC 36, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, dispõe:

Portanto, cabe ressaltar o conceito e o objetivo das Demonstrações 
Contábeis, dispõe: 

Demonstrações consolidadas são as demonstrações 
contábeis de um conjunto de entidades (grupo 
econômico), apresentadas como se fossem de uma 
única entidade econômica.
Demonstrações separadas são aquelas apresentadas por 
controladora, investidor em coligada ou empreendedor 
em entidade controlada em conjunto, nas quais os 
investimentos são contabilizados com base no valor do 
interesse direto no patrimônio (direct equity interest) das 
investidas, em vez de nos resultados divulgados e nos 
valores contábeis dos ativos líquidos das investidas. Não 
se confundem com as demonstrações individuais.

Consolidadas apresentados por Luiz Martins de Oliveira e José 
Hernandez Perez Junior (2001, p. 95):

Artigo 2. Fica facultada às companhias abertas, até 
o exercício social de 2009, a apresentação das suas 
demonstrações financeiras consolidadas com a 
adoção do padrão contábil internacional, emitido pelo 
International Accounting Standards Board – Iasb, em 
substituição ao padrão contábil brasileiro.

Demonstrações Contábeis Consolidadas, a princípio, são 
o resultado da somatória das demonstrações contábeis 
de várias empresas pertencentes a um mesmo grupo 
econômico, excluídos os saldos e os resultados de 
operações entre essas empresas. 
O objetivo da consolidação de demonstrações contábeis é 
refletir o resultado das operações e a verdadeira situação 
econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de 
empresas sob um único comando, como se fosse uma 
única empresa e apresentar o resultado das operações de 
grupos de empresas.
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Por fim, cabe verificar a exposição dos itens 5 e 6 do Pronunciamento 
CPC 36, denominado “Demonstrações Consolidadas”, que tratam 
da necessidade de realização de Demonstrações Consolidadas:

Item 5. A controladora deve consolidar todos os seus 
investimentos em controladas, independentemente 
de atuarem em ramos econômicos diferenciados. Essa 
exigência tem uma limitada exceção, disponível apenas 
para algumas entidades em raras situações. Se a sociedade 
apresentar demonstrações contábeis e tiver uma 
controlada, como regra está obrigada à consolidação, 
mesmo que seja, por exemplo, uma sociedade limitada, 
porque as exceções não liberam essas sociedades 
nem organizações de capital de risco, fundos mútuos, 
fundos de investimento, unidades fiduciárias e entidades 
similares, de consolidar suas controladas.
Item 6. O grupo econômico de sociedades (controladora 
e controladas) deve utilizar práticas contábeis uniformes 
para registrar e apresentar transações e outros eventos 
em circunstâncias similares. Se houver diferenças de 
práticas contábeis, cabe à controladora refazer, para fins 
de consolidação, as demonstrações da(s) controlada(s) 
antes da consolidação.

Exemplo: A Empresa Alfa participa do capital social das 
Empresas Beta e Ceres, com as quais também mantém 
operações comerciais. Isoladamente, são as três empresas 
distintas com personalidade jurídica e contábil próprias. 
Entretanto, formam o Grupo ABC e, para que se tenha idéia 
da situação econômica, patrimonial e financeira do Grupo 
ABC, é necessário somar as demonstrações contábeis de 
cada uma das empresas e eliminar os resultados (receitas 
e despesas) de operações e saldos patrimoniais (ativos, 
passivos e patrimônio Liquido) entre empresas. A entidade 
ABC existe apenas para fins de consolidação. Não há 
personalidade jurídica ou registros contábeis, apenas 
papéis de trabalho de consolidação.

Obrigatoriedade de Elaboração das Demonstrações Consolidadas: a 
Lei n. 6.404/1076 (Lei das Sociedades por Ações), em seu artigo 249, bem 
como a disposição do artigo 21, da Instrução Normativa da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) n. 247/1996,estabelecem que é 
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obrigatória a elaboração das Demonstrações Financeiras/Contábeis 
Consolidadas no encerramento de cada exercício social, mediante a 
observação das seguintes situações:

• A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do Patrimônio 
Líquido representado por investimentos em sociedades controladas.

• A sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua 
companhia aberta.

Portanto, perfaz-se de fundamental importância, para a obrigatoriedade 
da Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras, a existência 
de controle das empresas investidas por uma companhia aberta ou quando 
uma companhia aberta for controlada por uma empresa que comande um 
grupo de empresas, compreendendo, assim:

• Sociedades nas quais a companhia aberta controladora, direta 
ou indiretamente, por meio de outras sociedades controladas, seja 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 
dos administradores.

• Filial, agência ou sucursal, dependência ou escritório de 
representação no exterior, sempre que os respectivos ativos e passivos 
não estejam incluídos na contabilidade da investidora.

• Sociedade cujos direitos de sócios estejam sobre controle 
comum ou sejam exercidos mediante a existência de acordo de votos, 
independentemente de seu porcentual de participação no capital votante.

• Subsidiária integral, tendo a companhia aberta controladora ou 
uma de suas sociedades controladas como único acionista.

• Sociedades filiadas a grupo de sociedades que inclua 
companhia aberta.

Cabe analisar, ainda, que a Lei n. 11.638/2007 também estendeu às 
sociedades de grande porte as disposições que regem a elaboração e a 
divulgação das demonstrações financeiras. Assim, também é obrigatório 
que as sociedades limitadas ou sociedades por ações de capital fechado, 
que são enquadradas como “sociedades de grande porte”, elaborem 
demonstrações contábeis consolidadas. 
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Por fim, observa-se, também, que na Consolidação das Demonstrações 
Contábeis/Financeiras devem ser incluídas as sociedades controladas em 
conjunto e, assim, aquelas em que nenhum acionista exerce, de forma 
individual, os poderes de controle. É neste contexto que as Joint Ventures 
são alcançadas pela exigibilidade de Consolidação das Demonstrações 
Contábeis.

Exclusão da Obrigatoriedade de Elaboração das Demonstrações 
Consolidadas: a Lei n. 6.404/1076 (Lei das Sociedades por Ações), em 
seu artigo 249, estabelece que podem ser excluídas da obrigatoriedade 
de elaboração de Demonstrações Contábeis/Financeiras Consolidadas, 
mediante casos especiais justificados e por meio de prévia autorização 
da Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades controladoras cuja 
inclusão nas Demonstrações Financeiras Consolidadas não represente 
alteração relevante ou que venha a distorcer a representação da unidade 
econômica. 

Também podem ser excluídas da obrigatoriedade de elaboração de 
Demonstrações Financeiras/Contábeis consolidadas, sem a necessidade 
de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades 
controladas que se encontrem nas seguintes situações:

• Com efetivas e claras evidências de perda de continuidade e cujo 
patrimônio seja avaliado, ou não, a preços de liquidação.

• Cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha 
efetiva e clara evidência de realização devidamente formalizada.

Deste modo, no Balanço Patrimonial consolidado, os investimentos 
em sociedades controladas excluídos da obrigatoriedade de consolidação 
devem ser avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP).

ACOMPANHE NA WEB

Sites

• Acesse o texto da Lei n. 6.404/1976, que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Mediante leitura fácil e didática, você terá acesso às principais 
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disposições acerca da regulação da Sociedade por Ações, bem como 
acerca dos principais procedimentos da escrituração contábil.

• Acesse o site Portal de Contabilidade. Disponível em: <http://
www.portaldecontabilidade.com.br/>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Trata-se de um portal contábil e jurídico de conteúdo essencial e 
eficaz para o estudo e o entendimento da Ciência Contábil, em todas as 
suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos ângulos.

• Acesse o artigo: SILVA, Paula Andréa de Oliveira e. Consolidação 
das Demonstrações Financeiras – Um resumo facilitador de 
aprendizagem. REUNA, v. 6, n. 2, 2001. Disponível em: <http://revistas.
una.br/index.php/reuna/article/view/120/172>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo aborda e descreve, de forma didática, as Técnicas 
de Consolidação das Demonstrações Financeiras, de acordo com 
o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, FIPECAFI, e a 
contribuição de alguns outros autores em artigos publicados na IOB, 
durante o XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade e a Instrução 247 
de 29/03/1996 da Comissão de Valores Mobiliários. 

• Leia o artigo: Consolidação de Demonstrações Financeiras 
– Considerações Gerais, elaborado pelo Blog O Mundo Contábil. 
Disponível em: <http://o-mundo-contabil.blogspot.com.br/2010/03/
consolidacao-de-demonstracoes.html>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo trata da Consolidação de Demonstrações Financeiras, 
de modo que aborda seu objetivo, as empresas que estão obrigadas a 
efetuar a consolidação, em conformidade às normas, pronunciamentos 
e legislações pertinentes.

Vídeos

• Assista ao vídeo Contabilidade. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=E22GrEJlUZ0&list=PL4F2CF
F0C6CD13E69>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

O vídeo, elaborado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
mediante palestra de Giná Gasparini, trata de uma explicação didática 
acerca das Demonstrações Financeiras e suas principais características.



T5 - Consolidação das demonstrações contábeis/financeiras64

1. Atualmente, tem sido comum a formação de grupos econômicos constituídos 
por diversas empresas que atuam em diferentes segmentos. Muitas vezes, são 
empresas, geralmente sociedades anônimas, que são comandadas por investidores 
comuns, mediante a formação de grandes grupos empresariais. Os integrantes 
desses grupos econômicos, constituídos mediante a junção de inúmeras empresas, 
devem demonstrar e evidenciar, de forma clara, precisa e transparente, todas as 
transações efetuadas e, principalmente, demonstrar as transações realizadas com 
outras empresas do mesmo grupo econômico. Em que consiste a Consolidação 
das Demonstrações Contábeis/Financeiras?

2. As Demonstrações Consolidadas são as demonstrações contábeis de um 
conjunto de entidades (grupo econômico), apresentadas como se fossem de 
uma única entidade econômica. Acerca da Consolidação das Demonstrações 
Contábeis/Financeiras, considere as afirmativas a seguir:
I – A apresentação das Demonstrações Contábeis/Financeiras consolidadas é 
vista como obrigatória em determinadas situações, em conformidade à Lei n. 
6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações.
II – Caracteriza-se como uma técnica contábil que consiste na unificação das 
demonstrações contábeis da empresa controladora e de suas controladas, 
visando apresentar a situação econômica e financeira de todo o grupo como se 
fosse uma única empresa.
III – O objetivo principal da Consolidação das Demonstrações Contábeis/
Financeiras é evidenciar e apresentar a posição financeira e os resultados das 
operações realizadas entre as diversas empresas do grupo econômico, de modo 
a atuarem como se fossem uma única empresa.
IV – Em conformidade ao pronunciamento CPC 36, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, “demonstrações consolidadas são as 
demonstrações contábeis de um conjunto de entidades (grupo econômico), 
apresentadas como se fossem de uma única entidade econômica”. 
V – Demonstrações Contábeis Consolidadas são o resultado da somatória 
das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes a um mesmo 
grupo econômico, excluídos os saldos e os resultados de operações entre essas 
empresas.
Acerca da validade ou falsidade das afirmativas apresentadas, assinale a alternativa 
correta:

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
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a) V,V,V,V,V.
b) F,F,V,V,F.
c) V,F,F,V,V.
d) F,F,F,F,F.
e) V,V,V,F,F.

3. A Lei n. 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações –, em seu artigo 249, 
estabelece que é obrigatória a elaboração das Demonstrações Financeiras/
Contábeis Consolidadas no encerramento de cada exercício social. Acerca da 
obrigatoriedade de elaboração das Demonstrações Consolidadas, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) A Companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do Patrimônio Líquido 
representado por investimentos em sociedades controladas.
b) A sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua Companhia 
aberta.
c) Companhia aberta que possuir investimento em sociedades controladas, 
incluindo as sociedades controladas em conjunto.
d) A Companhia aberta que tiver mais de 10% do valor do Patrimônio Líquido 
representado por investimentos em sociedades controladas.

4. O objetivo da consolidação de demonstrações contábeis é refletir o 
resultado das operações e a verdadeira situação econômica, patrimonial e 
financeira de todo o grupo de empresas sob um único comando, como se 
fosse uma única empresa, e apresentar o resultado das operações do grupo 
de empresas.
Demonstrações Contábeis Consolidadas compreendem quais peças 
contábeis?
a) Somente o Balanço Patrimonial consolidado.
b) Balanço Patrimonial consolidado, a demonstração consolidada do 
Resultado do Exercício e a demonstração consolidada das origens e 
aplicações de recursos.
c) Balanço Patrimonial consolidado complementado por notas explicativas 
e outros quadros analíticos necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados consolidados.
d) Balanço Patrimonial consolidado e a demonstração consolidada do 
Resultado do Exercício.
e) 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.
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5. Na Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras, devem ser 
incluídas as sociedades controladas em conjunto e, assim, aquelas em que 
nenhum acionista exerce, de forma individual, os poderes de controle.
É neste contexto que são alcançadas pela exigibilidade de Consolidação das 
Demonstrações Contábeis a(s):
a) Joint Ventures.
b) Sociedades controladas com claras evidências de perda de continuidade.
c) Sociedades controladas cujo patrimônio seja avaliado a valores de liquidação.
d) Sociedades controladas cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, 
tenha efetiva e clara evidência de realização devidamente formalizada.
e) Nenhuma das alternativas.
 
6. Na obrigatoriedade de consolidação das demonstrações contábeis/financeiras, 
perfaz-se de fundamental importância a existência de controle das empresas 
investidas por uma companhia aberta ou quando uma companhia aberta for 
controlada por uma empresa que comande um grupo de empresa. Acerca 
da obrigatoriedade de elaboração das demonstrações consolidadas, qual foi a 
inovação trazida pela Lei n. 11.638/2007?

7. A Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras consiste em 
evidenciar e apresentar a posição financeira e os resultados das operações 
realizadas entre as diversas empresas do grupo econômico, de modo a atuarem 
como se fossem uma única empresa. Qual o prazo para a realização da 
Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras?

8. Para que o processo de consolidação seja possível e atinja seu objetivo 
primordial, faz-se necessário que todas as empresas integrantes do grupo 
econômico adotem demonstrações contábeis uniformes, já que a consolidação 
consiste no somatório de linha por linha das demonstrações contábeis/financeiras 
individuais. Neste contexto, deve a sociedade controladora, responsável pela 
realização do processo de consolidação, adotar e seguir um Manual de Diretrizes 
Contábeis do Grupo, bem como deve a sociedade controladora impor que todas 
as sociedades integrantes do grupo econômico também o sigam. Quais itens 
devem compor o Manual de Diretrizes Contábeis do Grupo?

9. A Lei n. 6.404/1076 (Lei das Sociedades por Ações), em seu artigo 249, 
estabelece que é obrigatória a elaboração das Demonstrações Financeiras/
Contábeis consolidadas, no encerramento de cada exercício social, mediante a 
observação das seguintes situações: a companhia aberta que tiver mais de 30% 
do valor do Patrimônio Líquido representado por investimentos em sociedades 
controladas; a sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua 
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companhia aberta. Portanto, perfaz-se de fundamental importância, para a 
obrigatoriedade de Consolidação das Demonstrações Contábeis/Financeiras, a 
existência de controle das empresas investidas por uma companhia aberta ou 
quando uma companhia aberta for controlada por uma empresa que comande 
um grupo de empresas. Deste modo, quais são as situações compreendidas 
pela  obrigatoriedade de elaboração das Demonstrações Financeiras/Contábeis 
Consolidadas? 

10. Podem ser excluídas da obrigatoriedade de elaboração de Demonstrações 
Financeiras/Contábeis consolidadas, sem a necessidade de prévia autorização da 
Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades controladas que se encontrem 
nas seguintes situações:
• Com efetivas e claras evidências de perda de continuidade e cujo patrimônio 
seja avaliado, ou não, a preços de liquidação.
• Cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha efetiva e clara 
evidência de realização devidamente formalizada.
Deste modo, no Balanço Patrimonial consolidado, os investimentos em 
sociedades controladas excluídos da obrigatoriedade de consolidação devem ser 
avaliados por qual método?

FINALIZANDO

Neste tema, você aprendeu que os integrantes de grupos econômicos, 
constituídos mediante a junção de inúmeras empresas, de diferentes 
segmentos, devem demonstrar e evidenciar, de forma clara, precisa e 
transparente, todas as transações efetuadas e, principalmente, demonstrar 
as transações realizadas com outras empresas do mesmo grupo 
econômico.

É neste contexto que há a caracterização da Consolidação das 
Demonstrações Contábeis/Financeiras, na medida em que tais entidades 
componentes de grupos econômicos, embora apresentem personalidade 
jurídica autônoma, devem demonstrar sua situação patrimonial e financeira, 
por meio da análise das demonstrações financeiras, que, nesse caso, 
por representar um conjunto de atividades empresariais, deve ocorrer, 
para ser válida, mediante demonstração por meio da Consolidação das 
Demonstrações Financeiras/Contábeis, ou seja, quando realizada com base 
nas demonstrações consolidadas, pois somente dessa forma se permite 
um conhecimento e uma análise global do grupo empresarial, tendo em 
vista que, se fosse realizada, nessa hipótese, uma análise individual das 
demonstrações, incorreria em prováveis perdas de informações ou
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talvez não pudessem ser detectadas. 

Assim, observa-se que a Consolidação das Demonstrações Contábeis/
Financeiras tem o objetivo de apresentar as demonstrações financeiras 
de uma ou mais sociedade de forma única, como se fossem uma única 
entidade. Você aprendeu que as sociedades participantes da consolidação 
continuam, de fato, existindo, cada qual com vida própria, sendo que a 
prática de realização da consolidação é um procedimento meramente 
extracontábil. 

Portanto, verificou-se que o objetivo da consolidação de demonstrações 
contábeis é refletir o resultado das operações e a verdadeira situação 
econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sob 
um único comando, como se fosse uma única empresa, e apresentar 
o resultado das operações do grupo de empresas. As Demonstrações 
Contábeis Consolidadas fornecem maiores e melhores informações de 
natureza financeira e econômica a respeito da empresa controladora – 
e/ou de um grupo empresarial – em relação às diversas demonstrações 
individuais.
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GLOSSÁRIO

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): é uma autarquia vinculada ao Ministério da 
Fazenda do Brasil, instituída pela Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, alterada 
pela Lei n. 6.422, de 8 de junho de 1977, Lei n. 9.457, de 5 de maio de 1997, Lei n. 
10.303, de 31 de outubro de 2001, Decreto n. 3.995, de 31 de outubro de 2001, Lei 
n. 10.411, de 26 de fevereiro de 2002. Juntamente à Lei das Sociedades por Ações 
(Lei n. 6.404/76), disciplinam o funcionamento do mercado de valores mobiliários e 
a atuação de seus protagonistas. A CVM tem poderes para disciplinar, normalizar e 
fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Seu poder de normalizar 
abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores mobiliários.

Demonstração Contábil: conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente 
divulgadas, anualmente, segundo a Lei n. 6404/1976, pela administração de 
uma sociedade por ações e representa sua prestação de contas para os sócios e 
acionistas. A prestação anual de contas é composta por Relatório da Administração, 
Demonstrações Contábeis e notas explicativas que as acompanham, Parecer dos 
Auditores Independentes (caso houver) e Parecer do Conselho fiscal (caso existir).

IASB: International Accounting Standards Board é a organização internacional 
sem fins lucrativos que publica e atualiza as International Financial Reporting 
Standards (IFRS) em língua inglesa. O IASB foi criado em 1o de abril de 2001 na 
estrutura do International Accounting   Standards Committee (IASC). Ele assumiu 
as responsabilidades técnicas do IASC a partir dessa data. A criação do IASB teve 
objetivo de melhorar os anteriores pronunciamentos contábeis internacionais (IAS) 
emitidos pelo IASC. Atualmente, todos os pronunciamentos contábeis internacionais 
publicados pelo IASB têm o nome de pronunciamentos IFRS (International Financial 
Reporting Standard). O novo nome escolhido pelo IASB demonstrou a vontade de 
transformar progressivamente os pronunciamentos contábeis anteriores (IAS) em 
novos padrões internacionais de reporte financeiro, respondendo as expectativas 
crescentes dos usuários da informação financeira (analistas, investidores, instituições).

Joint Ventures: ou empreendimento conjunto é uma associação de empresas 
que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado(s) 
negócio(s), sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. 

Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): criado pela 
Resolução CFC n. 1.055/2005, tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão 
de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação 
de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade 
reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização de seu processo 
de produção, levando sempre em consideração a convergência da Contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais.

Sociedade de grande porte: aquelas sociedades ou o conjunto de sociedades sob 
controle comum que apresentarem, no exercício social anterior, um ativo superior a 
R$ 240.000.000,00 ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00.
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Sociedades controladas em 
conjunto: Joint Ventures

POR DENTRO DO TEMA

Tema 6

Nos empreendimentos controlados em conjunto – Joint Venture 
–, a principal característica é o fato de que o controle societário é 
compartilhado por vários investidores e realizado de forma conjunta, 
ocorrendo a reunião de esforços e capitais.

Em conformidade ao Pronunciamento n. 19, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), empreendimento controlado 
em conjunto (Joint Venture) é definido como “o acordo contratual em 
que duas ou mais partes se comprometem a realização de atividade 
econômica que está sujeita ao controle conjunto”. Esta definição é 
complementada, ainda, com a definição de controle conjunto:

[...] é o compartilhamento do controle, contratualmente 
estabelecido, sobre uma atividade econômica e que existe 
somente quando as decisões estratégicas, financeiras e 
operacionais relativas a atividade exigirem o consentimento 
unânime das partes que compartilham o controle.

Por sua vez, Oliveira e Perez Junior (2011, p. 161) afirmam que 
“as investidoras de capital aberto devem reconhecer, em suas 
contabilidades, suas participações em Joint Ventures utilizando os 
mesmos critérios para os investimentos nas demais controladas, ou 
seja, o método da equivalência patrimonial”. 

No compartilhamento do controle societário entre os vários 
investidores, o controle exercido por cada empresa controladora 
deve ser exercido em poder de igualdade por todas as empresas 
controladoras participantes do empreendimento. Importa dizer que 
não é relevante o porcentual de participação individual que cada 
empresa controladora exerce sobre o capital social da nova sociedade.
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Neste sentido, na criação do empreendimento controlado em 
conjunto, podem participar do capital social da nova sociedade tanto 
os investidores que exercem qualquer tipo de controle quanto aqueles 
investidores que não exercem qualquer tipo de controle sobre o 
empreendimento. No entanto, caso não haja o controle societário 
conjunto entre os diferentes investidores, em que apenas uma das 
sociedades investidoras assume sozinha o controle societário, sem 
compartilhá-lo, há a descaracterização da Joint Venture. Neste sentido, 
Oliveira e Perez Junior (2001, p. 156) afirmam:

É importante ressaltar que a característica marcante de 
uma joint venture é a forma de controle “em conjunto”, 
que deve ser exercido em poder de igualdade por todas as 
empresas controladoras participantes do empreendimento, 
independentemente do percentual de suas participações 
individuais no capital social da nova sociedade. Pode ser 
incluída, em sua criação, a possibilidade da participação 
em seu capital social dos chamados investidores que não 
exerceram qualquer tipo de controle. [...]
Quando uma das investidoras assume sozinha o controle 
de uma atividade essencial da investida – poder total para 
o gerenciamento da parte financeira, por exemplo – ela 
controla, na prática, toda a vida do empreendimento, o que 
descaracteriza a sociedade como joint venture.

A figura jurídica Joint Venture não existe no aspecto legal, mas 
sim contratualmente. É por isso que o controle efetivo, que deve ser 
compartilhado entre todas as sociedades controladoras, deve ser bem-
estabelecido em um contrato, mediante acordo a ser firmado entre os 
sócios participantes. 

Deste modo, uma vez formada a sociedade, enquanto Joint Venture, 
todas as contribuições tangíveis e intangíveis deixam de pertencer aos 
sócios participantes (ventures), pois passam a pertencer ao patrimônio 
da nova empresa, da Joint Venture, que, após constituída, passará a ter 
vida contábil, fiscal e societária própria, caracterizando-se, assim, como 
uma nova entidade. 

Há várias modalidades de Joint Venture, sendo que os critérios 
utilizados pelas sociedades investidoras para a avaliação e a contabilização 
de suas participações societárias em uma Joint Venture dependerão da 
modalidade criada, entre outros fatores.
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Exemplos de Joint Ventures

1. Controle de uma atividade em conjunto, por exemplo, quando 
várias pequenas farmácias/drogarias se unem para realizar compras em 
conjunto para obterem melhores condições de preço e prazos, fazendo 
frente aos grandes grupos. Neste caso, é apenas atividade de compras 
em conjunto.

2. Controle de ativo em conjunto, comum em muitas regiões, por 
exemplo, quando pequenas empresas construtoras se unem para 
comprar, em conjunto, uma máquina muito cara, de modo que todas 
essas empresas vão usá-la no tempo e na forma que combinarem. 
Esclarecendo, para melhor entendimento: em caso de compra de 
máquina que produz emulsão asfáltica (matéria-prima para o asfalto), 
cada empresa usará a máquina com seus materiais e produzirá sua 
matéria-prima para as obras de asfalto.

3. Caso de pequenos empreendedores que se juntam para comprar 
uma máquina para cada um, separadamente, produzir sua mercadoria. 
Neste caso, não são sócios. Isso pode ocorrer entre pessoas jurídicas ou 
entre pessoas físicas. 

4. Exemplo de pequenos negócios, em que empreendedores 
individuais se unem para comprar uma máquina que serve para a 
produção de produtos diversos, sendo que cada um produzirá algo 
diferente, por exemplo, um produzirá coleiras, enquanto outro produzirá 
cintos, e, outro, bolsas.

5. Um empreendimento comercial ou marítimo, realizado por várias 
pessoas conjuntamente.

6. Uma sociedade de responsabilidade limitada, não limitada no 
sentido legal quanto à responsabilidade dos sócios, mas quanto a seu 
objetivo e à sua duração.

7. Uma associação de duas ou mais pessoas para realizar um negócio 
de empresa para obter lucro, cuja realização empenha seus bens, 
dinheiro, energia, habilidade e conhecimentos.

8. Um acordo especial entre duas ou mais pessoas que empreendem 
um negócio determinado, com objetivo de lucro, sem se caracterizarem 
como sociedade nem companhia.
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Objetivo das Joint Ventures: tendo como principal característica o 
fato de que o controle societário é compartilhado por vários investidores, 
o principal objetivo é a parceria realizada entre as empresas participantes 
com o intuito de atingirem uma meta comum, ou seja, a expansão das 
empresas, bem como fazer uso de uma estratégia para a penetração em 
novos mercados.

Processo de Formação de uma Joint Venture: para a formação de 
uma Joint Venture, é necessário observar três etapas interligadas entre si:

1. Assinatura do acordo para a criação da Joint Venture: o acordo que 
celebrará a criação da Joint Venture deve conter as condições necessárias 
para sua formalização, ou seja, deve especificar como será dividido o 
poder entre as sociedades controladoras, deve especificar como devem 
ser as contribuições de cada participante, deve dispor as normas internas 
que regerão a criação do empreendimento controlado em conjunto, 
deve especificar a possibilidade de participação de outros investidores e 
sócios controladores, entre outros requisitos necessários.

2. Previsão de direitos e obrigações dos participantes e das condições 
gerais para a criação da Joint Venture: após a assinatura do acordo entre 
as empresas, controladoras ou não, participantes do empreendimento, 
devem ser efetuadas a previsão e a especificação dos direitos e das 
obrigações inerentes a cada participante das Joint Venture, sendo 
necessário até mesmo especificar qual será a integralização de capital 
realizado para a formação da nova empresa. Devem ser estabelecidos os 
critérios para a distribuição e a utilização dos lucros, bem como o plano 
de auditoria, de controle, de verificações e de fiscalizações das contas. 
Por fim, também deve ocorrer a previsão das condições comerciais, com 
o intuito de que a Joint Venture criada não seja apenas uma atividade 
complementar realizada pelas sociedades controladoras, impedindo, 
assim, que haja competição entre elas.

3. Execução dos propósitos da Joint Venture: após cumpridas as duas 
etapas anteriores, deve-se iniciar a execução dos propósitos da Joint 
Venture, mediante a constituição de uma sociedade anônima ou limitada, 
em conformidade à legislação do país em que se encontra sediada.

Modalidades de Joint Ventures: são três as modalidades de Joint 
Venture existentes, sendo que os critérios utilizados para a avaliação e a 
contabilização das participações societárias das sociedades investidoras 
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em um empreendimento tipo Joint Venture dependem da modalidade 
criada para esse tipo de empreendimento. O Pronunciamento n. 19, 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que regula esse tipo 
de empreendimento, prevê, como principais, três tipos de modalidades 
de Joint Venture:

1. Operações controladas em conjunto.

2. Ativos controlados em conjunto.

3. Sociedades controladas em conjunto.

Nota-se que as modalidades de Joint Venture diferenciam-se 
relativamente quanto à espécie que é controlada em conjunto pelas 
participantes do empreendimento Joint Venture, ou seja: operações, 
ativos ou sociedades controlados conjuntamente.

a) Operações Controladas em Conjunto

Nesta modalidade de Joint Venture, há apenas a assinatura de um 
acordo entre duas ou mais empresas investidoras, com o intuito de 
exploração de um empreendimento temporário, sem sequer ocorrer a 
criação de uma nova empresa, pois a empresa criada apresentará um 
prazo de vida já definido e estipulado. 

b) Ativos Controlados em Conjunto

Nesta modalidade de Joint Venture, tal como ocorre na modalidade 
anterior, há apenas a assinatura de um acordo de parceria, e não há a 
constituição de outra empresa.

Oliveira e Perez Junior (2001, p. 160) definem essa modalidade 
afirmando que: 

[...] nesta segunda modalidade, parte ou total dos ativos 
necessários à execução do empreendimento pode ser 
adquirida pelos ventures para uso exclusivo da joint 
venture. Em outras palavras, a joint venture irá deter o 
controle, e mesmo a posse, dos ativos alocados para a 
exploração da atividade em conjunto.

c) Sociedades Controladas em Conjunto



T6 - Sociedades controladas em conjunto: Joint Ventures76

Diferentemente das modalidades anteriores, nessa modalidade de Joint 
Venture há a constituição de uma nova empresa, mediante a associação 
de investidores, apresentando seus próprios ativos, passivos e despesas.

Oliveira e Perez Junior (2011, p. 161) afirmam que:[...] trata-se de associações de investidores, pessoas físicas 
e/ou jurídicas, para a constituição de uma nova empresa, 
com sua própria estrutura administrativa, financeira e 
operacional, seus registro e suas próprias demonstrações 
contábeis. Como qualquer outra entidade independente, 
vai ter seus ativos, passivos, receitas e despesas.

Nota-se que tal modalidade apresenta maior complexidade 
operacional, administrativa e contábil. 

Aspectos Contábeis da Joint Venture

Destaca-se que a principal característica na formação de uma Joint 
Venture é a forma de controle em conjunto, que deve ser exercido, 
de modo igual, por todas as empresas controladoras participantes do 
empreendimento, independentemente do porcentual de participação 
de cada uma no capital social da nova sociedade. No entanto, a partir do 
momento em que a Joint Venture é constituída, todas as contribuições 
tangíveis e/ou intangíveis deixam de pertencer aos sócios participantes 
(ventures) e passam a pertencer ao patrimônio da nova empresa. Assim, 
a Joint Venture, ao ser constituída, passa a ter vida própria, ou seja, será 
uma nova entidade para os fins contábeis, fiscais, societários e outros, 
apresentando seus ativos, passivos, receitas, despesas.

A Joint Venture, a partir do momento em que é constituída, passa a 
ter aspectos contábeis específicos de uma “sociedade controlada em 
conjunto”, sendo que, para que sejam analisados os critérios utilizados 
pelas sociedades investidoras para a avaliação e a contabilização de suas 
participações societárias nesse tipo de empreendimento, deve-se ter 
conhecimento da modalidade de Joint Venture que foi criada. A partir 
do momento em que for descaracterizada como tal, deve ser alterada, 
da mesma forma, na sociedade investidora, a forma de reconhecimento 
contábil da sua participação.

Os aspectos contábeis inerentes às Joint Ventures criadas irão variar 
conforme a modalidade criada:
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a) Operações Controladas em Conjunto

Nesta modalidade de Joint Venture, conforme exposto, há apenas 
a assinatura de um acordo entre duas ou mais empresas investidoras, 
com o intuito de exploração de um empreendimento temporário, sem 
sequer ocorrer a criação de uma nova empresa, pois a empresa criada 
apresentará uma vida já definida. 

Contabilmente, cada empresa participante da modalidade Joint 
Venture deve manter, bem como reconhecer em suas demonstrações 
contábeis os ativos que foram alocados no empreendimento, os passivos 
que foram gerados, bem como as despesas incorridas e as receitas 
auferidas em seu porcentual de participação na Joint Venture. Oliveira 
e Perez Junior (2001, p. 158) ressaltam que, “para efeito gerencial e de 
controle do empreendimento, é salutar que tais saldos contábeis sejam 
registrados pela investidora de forma segregada das demais atividades 
operacionais da empresa”.

b) Ativos Controlados em Conjunto

Nesta modalidade de Joint Venture, conforme exposto, tal como 
ocorre na modalidade anterior, há apenas a assinatura de um acordo 
de parceria, e não há a constituição de outra empresa, pois as empresas 
participantes da modalidade Joint Venture, os ventures, adquirem parte 
ou o total dos ativos necessários à execução do empreendimento para 
uso exclusivo da Joint Venture.

Observa-se, assim, que a Joint Venture irá deter o controle e a posse 
dos ativos alocados para a exploração da atividade em conjunto. 

Contabilmente, em se tratando de ativos controlados em conjunto, 
cada empresa (venture) participante da modalidade Joint Venture deve 
atestar, registrar e reconhecer sua participação nessa modalidade, tanto 
nas Demonstrações Contábeis, que devem ser preparadas de forma 
separada, bem como nas Demonstrações Consolidadas, os ativos 
que foram adquiridos em conjunto pelos sócios e controlados pela 
Joint Venture, os passivos incorridos em conjunto e relacionados com 
o empreendimento, bem como as receitas, as despesas e os custos 
resultantes do empreendimento.

c) Sociedades Controladas em Conjunto
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ACOMPANHE NA WEB

Diferentemente das modalidades anteriores, nesta modalidade de 
Joint Venture há a constituição de uma nova empresa, mediante a 
associação de investidores, apresentando seus próprios ativos, passivos 
e despesas.

Essa modalidade de entidade controlada em conjunto é criada 
mediante a associação de investidores, que podem ser tanto pessoas 
físicas quanto pessoas jurídicas, com o intuito de criar uma nova empresa. 
Essa nova empresa será uma entidade independente e apresentará sua 
própria estrutura administrativa, financeira e operacional. Apresentará, 
ainda, seus ativos, passivos, receitas e despesas.  Nota-se que tal 
modalidade apresenta maior complexidade operacional, administrativa 
e contábil, e, assim, deve possuir seus próprios registros contábeis, bem 
como preparar e apresentar suas próprias demonstrações contábeis, 
devendo ocorrer, necessariamente, a demonstração dos procedimentos 
utilizados para a elaboração e divulgação de demonstrações contábeis 
consolidadas, tanto por parte da sociedade investidora quanto por parte 
da Joint Venture. Ainda, a sociedade investidora deve apresentar os 
critérios para o reconhecimento de sua participação societária na nova 
empresa decorrente da Joint Venture. E, por fim, deve-se, também, 
demonstrar qual o tratamento contábil dispensado aos acionistas 
minoritários, caso existam.

Sites

• Acesse o texto do Pronunciamento Técnico CPC n. 19, que 
dispõe sobre Participação em Empreendimento Controlado em 
Conjunto (Joint Venture). Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/
Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=50>. 
Acesso em: 2 jan. 2014. 

Mediante leitura fácil e didática, você terá acesso ao Pronunciamento 
Técnico emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos que trata, 
especificamente, da regulação da Participação em Empreendimento 
Controlado em Conjunto (Joint Venture).

• Acesse o site Portal de Contabilidade. Disponível em: <http://
www.portaldecontabilidade.com.br/>. Acesso em: 2 jan. 2014.
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Trata-se de um portal contábil e jurídico de conteúdo essencial e 
eficaz para o estudo e o entendimento da Ciência Contábil, em todas as 
suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos ângulos.

• Acesse o artigo Joint Venture, de Fábio André Calloni. Disponível 
em: 

<http://pt.scribd.com/doc/41765939/O-conceito-de-joint-venture-
originado-nos-Estados-Unidos>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo ampliará seus conhecimentos sobre Joint Venture, pois 
trata de forma didática do tipo de contrato usado pelas companhias 
para a troca de tecnologia e conhecimentos, em que todas as partes 
dividem o lucro. Esse artigo destaca que, no mundo sem fronteiras 
comerciais, este método torna-se cada vez mais comum, pois muitas 
empresas não visam uma sociedade vitalícia, e sim adquirir novas ideias 
para seus empreendimentos, expandindo seu mercado por meio de 
empresas locais.

• Acesse o artigo Estruturação e Desenvolvimento de uma Joint 
venture em busca de maior competitividade: o caso de uma empresa 
gaúcha do setor metal-mecânico, de Flávia Camargo Bernardi. 
Disponível em: <http://www.academicoo.com/artigo/estruturacao-
e-desenvolvimento-de-uma-joint-venture-em-busca-de-maior-
competitividade-o-caso-de-uma-empresa-gaucha-do-setor-metal-
mecanico>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo aborda e descreve as Joint Ventures, mediante análise 
da estruturação, do desenvolvimento e da evolução da Joint Venture 
JOST Brasil Sistemas Automotivos Ltda., empresa localizada em Caxias 
do Sul (RS), resultado da parceria entre a empresa brasileira Randon S.A. 
e a empresa alemã JOST-Werke. 

• Leia o artigo Aspectos Tributários das Joint Ventures no Direito 
Brasileiro e seus reflexos na indústria do petroléo, de Izabella Maria 
Medeiros e Araújo, Kátia Cheim Pereira Galvão e Otacílio dos Santos 
Silveira Neto. Disponível em: <http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/
trabalhos/IBP0247_05.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

Esse artigo aborda as Joint Ventures, em que é analisada a 
possibilidade de Joint Venture constituída sob a forma de sociedade 
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AGORA É A SUA VEZ

anônima e a constituída sob a forma de consórcio, investigando como 
ocorre a arrecadação de tributos em ambas as espécies, bem como 
suas implicações na indústria petrolífera, por meio da análise de seu 
conceito, principais características e regulação legal.

Vídeos

• Assista ao vídeo Contabilidade. Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=WhqnWZt-9g4>. Acesso em: 2 jan. 2014. 

O vídeo, mediante palestra de Giná Gasparini, e elaborado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, traz uma explicação didática 
acerca das Demonstrações Financeiras e suas principais características.

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Joint Ventures, ou empreendimento conjunto, é uma associação de empresas, 
que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos, para explorar determinado(s) 
negócio(s), sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. Qual é a 
principal característica das Joint Ventures?

2. (Cesgranrio) Na indústria do petróleo, são comuns parcerias entre duas ou mais 
empresas que, através do compartilhamento de insumos, tecnologia, capital e 
conhecimento, se unem com o objetivo de se fortalecer no mercado, sem a 
necessidade de constituir nova personalidade jurídica. No aspecto societário, esse 
tipo de aliança estratégica é chamada de 
a) Joint Ventures.
b) Downstream.
c) Concessão. 
d) Compartilhamento.
e) Just in Time.

3. Você é administrador de uma pequena empresa que visa competir no mercado 
global. Para expandir no mercado internacional, um administrador qualificado 
opta:
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a) Pelo licenciamento, que minimiza a perda de controle sobre a tecnologia, sem 
que precise arcar com os custos e riscos de abertura de um mercado estrangeiro.
b) Pela exportação, que lhe permite fugir de barreiras tarifárias, gerando economias 
de escala e evitando custos de fabricação em outros países.
c) Por uma franquia, porque, além de oferecer as vantagens do licenciamento, 
permite fugir de barreiras tarifárias, diminuindo também o risco de perda de 
controle sobre a qualidade.
d) Por uma Joint Venture com uma empresa do País, porque se beneficiaria com 
o conhecimento local de seu parceiro e dos custos e riscos compartilhados.
e) Por uma subsidiária própria, porque mantém o controle sobre a tecnologia e as 
operações com baixo custo e baixo risco.

4. Em um acordo especial de duas ou mais pessoas, que empreendem um 
negócio determinado, com objetivo de lucro, sem se caracterizar como 
sociedade nem companhia, tal prática é denominada:
a) Joint Ventures.
b) Downstream.
c) Concessão. 
d) Compartilhamento.
e) Just in Time.

5. Nesta modalidade de Joint Venture, há apenas a assinatura de um acordo 
entre duas ou mais empresas investidoras, com o intuito de exploração de 
um empreendimento temporário, sem sequer ocorrer a criação de uma nova 
empresa, pois a empresa criada apresentará um prazo de vida já definido e 
estipulado. Essa descrição refere-se a qual modalidade de Joint Venture?
a) Operações controladas em conjunto.
b) Ativos controlados em conjunto.
c) Sociedades controladas em conjunto.
b) Downstream.
e) Concessão. 

6. Um grupo comercial paulista assina um contrato de parceria com uma 
distribuidora sediada em Recife, para comercialização, durante dois anos, de 
aparelhos eletrônicos produzidos em Manaus. Para viabilizar o projeto, há a 
necessidade de investir inicialmente $ 5.000 na aquisição dos produtos, bem 
como $ 100 para instalação de escritórios e depósitos nas principais cidades 
nordestinas. Todos estes investimentos serão divididos em partes iguais entre as 
sócias, bem como as receitas e demais custos e despesas. 
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Neste caso, como deve ocorrer a contabilidade das empresas parceiras?
Para responder às próximas questões, considere o seguinte caso hipotético:
Uma construtora adquire uma fazenda nas imediações da área urbana de uma 
capital, com o objetivo de desmembrar a área e fazer um condomínio de luxo 
para 1.000 residências. Na fazenda, existe uma imensa quantidade de árvores de 
madeira nobre que precisam ser retiradas para viabilizar a divisão em lotes.
Uma madeireira da região interessa-se pela exploração comercial desse 
desmatamento e apresenta uma proposta de parceria para retirada, corte das 
árvores e comercialização das toras. Aceita a proposta, são definidos os seguintes 
principais termos:
a) Há necessidade de montar uma pequena serraria dentro da fazenda para 
diminuir os custos com transportes das toras. Os gastos com a infraestrutura para 
instalação dessa serraria serão de responsabilidade da construtora, sendo que as 
máquinas e os equipamentos, assim como a mão de obra, serão fornecidos pela 
madeireira.
b) A construtora fornecerá guindastes, tratores, carretas e demais veículos para 
arranque e transporte das toras até a serraria.
c) Como resultado desse empreendimento, a madeireira terá direito a um 
porcentual de madeira aproveitada. O que exceder desse porcentual será vendido 
para outras empresas do ramo.
d) Todas as demais despesas serão abatidas do resultado das vendas para 
apuração do resultado final do empreendimento, que será dividido em partes 
iguais entre as parceiras.
e) O prazo de duração do projeto denominado “Madeira” foi estimado em 12 
meses.

7. Supondo que o conjunto de guindastes, tratores, carretas e outros veículos de 
propriedade da construtora totalize $ 20.000, dos quais $ 2.000 são destinados 
ao Projeto Madeira, como seus ativos ficariam demonstrados (Registros contábeis 
na construtora)?

8. Da mesma forma que os ativos e passivos devem ser demonstrados 
separadamente no Balanço Patrimonial, o mesmo critério deve ser adotado 
para a Demonstração de Resultado. Considerando o caso hipotético, no final do 
projeto foi obtido o seguinte resultado:

$

Receitas 15.000

Custos e despesas, incluindo os tributos (10.000)

Lucro do empreendimento 5.000

Como seria demonstrada a participação da construtora?
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FINALIZANDO

9. Na modalidade de sociedades controladas em conjunto, há a constituição 
de uma nova empresa mediante a associação de investidores, que podem ser 
tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, com o intuito de criar uma nova 
empresa. Neste caso, quais são seus aspectos contábeis?

10. O principal objetivo das Joint Ventures é a parceria realizada entre as empresas 
participantes com o intuito de atingirem uma meta comum, ou seja, a expansão 
das empresas, bem como fazer uso de uma estratégia para a penetração em 
novos mercados, tendo em vista que a principal característica é o controle 
societário compartilhado por vários investidores. Para a formação de uma Joint 
Venture, é necessário observar três etapas interligadas entre si. Quais são essas 
etapas?

Neste tema, você aprendeu que o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis  (CPC) emitiu o Pronunciamento n. 19, denominado 
“Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint 
Venture)”, que trata das várias formas de empreendimentos controlados 
em conjunto. Tal Pronunciamento foi aprovado pela Deliberação CVM n. 
606/2009. 

Cabe destacar que, anteriormente, o referido tema era tratado pela 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n. 247/1996 e foi alterado 
pelo Pronunciamento CPC 19, devido ao processo de convergência das 
normas contábeis brasileiras para as normas internacionais de contabilidade, 
em conformidade ao Pronunciamento IAS 31. Esse Pronunciamento do 
International Accountant Standards Committee (IASC) de n. 31, denominado 
“Financial Reporting of Interests in Joint Ventures”, fundamentou o 
Pronunciamento n. 19, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), denominado “Investimento em Empreendimento Controlado em 
Conjunto (Joint Venture)”. 

Você aprendeu que as Joint Ventures, expressão que significa, em uma 
tradução literal, “empreendimentos em conjunto”, denotam a associação 
de esforços e capital, em que o controle societário é compartilhado por 
vários investidores. Essa forma de compartilhamento de controle societário 
é antiga, sendo que, nas últimas décadas, devido à globalização, atingiu 
grande importância tanto no Brasil quanto no exterior, tendo se tornado 
comum a criação de novas empresas dessa categoria. 
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GLOSSÁRIO

Coligada: entidade, incluindo aquela não constituída na forma de sociedade, sobre 
a qual o investidor tem influência significativa e que não é nem controlada nem 
participa em empreendimento controlado em conjunto (Joint Venture).

Combinação de negócios: união de entidades ou negócios separados produzindo 
demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro 
evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, 
independentemente da forma jurídica da operação.

Controlada: entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma 
associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

Controladora: entidade que possui uma ou mais controladas.

Controle Conjunto (Joint Venture): controle compartilhado e ajustado em contrato 
sobre uma atividade econômica. Ele existe apenas quando as decisões financeiras e 
operacionais estratégicas relacionadas à atividade exigem o consentimento unânime 
das partes que partilham do controle (empreendedores).

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis: criado pela Resolução CFC 
n. 1.055/2005, o CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de 
Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação 
de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade 
reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo 
de produção, levando sempre em consideração a convergência da Contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais.

Investimentos: recursos aplicados em participações em outras sociedades e em 
direitos de qualquer natureza que não se destinam à manutenção da atividade 
da empresa. O conceito principal é que a empresa não deve usar os bens em 
suas atividades rotineiras; ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao 
arrendamento, imóveis não utilizados.

Normas Internacionais de Contabilidade: Normas e Interpretações adotadas 
pela Junta Internacional de Normas Contábeis (IASB). Tais normas englobam as 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IAS) e as Interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações 
das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo antigo Comitê 
Permanente de Interpretações (SIC).
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